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_ চিপেষ্ট দম্দম্ নর্শরি হইতে 

শ্রীভূবনচন্দ্রীকর দ্বার! 
প্রণীত ও | 

গোপীরুষ পালের লেন নং ২% : 
নূতন বাঙ্গালা বন্ধে শ্ীরাখালচন্্র বিতর কর্তৃক ভুজিতি। 

চোর-১২৯৯ সাক্ষ। 





বিজ্ঞাপন। 

জগদীশ্বরের ক্রপাঁয় অনেক বিশ্ব বাধা অতিক্রম করিয়া, . 

কষিগ্রণালীর তৃতীয় খণ্ড প্রচার হইল। ইহাতে বাগান করিবার 

নপ্রণালী ও বৃক্ষাদি রোপণের সময়-নিনূপণ ইত্যাদি আবশ্যকীয় 

বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণন1! কর! হইয়াছে । স্থানাভাব প্রযুক্ত 

বর্ধার উপযোগী রোপণ-প্রণালী ইহাতে সংযোজিত করিতে 

পারিলাম না। চতুর্থ খণ্ডে উত্ত বিষয় প্রকাশ করিবার 

বাসনা রহিল । চতুর্থ খণ্ড মন্তস্থ ) গ্রাহক মহোদয়গ্রণ ইচ্ছা! করিয়| 

(তৃতীয় খণ্ড হইতে দ্বাদশ খণ্ডের ) অশ্রিম মূল্য ২%* আনা 

পাঠাইলে, আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করা হয় 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কৃষিপ্রণাঁলী প্রচারের বিলম্ব 

কাঁধণ অনেক গ্রাহক" যে ভাবে পত্র'লিখিয়াছেন, তাহ! অতিশয় 

ক্রুতিকটু হইলেও আমর! সাদরে গ্রহণ করিয়াছি ; কারণ, আমর! 

নান! কাঠ্যে ব্যাপৃত থাকায় এবং ভুতপুর্ক্ সুক্তাযন্ত্রের শিখিলুঃ 

তায় ক্ৃবিগ্রণালী শীষ প্রচার হয় নাই ; যাহা, হউক অবিলম্বেইঃ 

প্রচার 'হইবে তাহার আর সির সন্দেহ নাই। 

২৭ এ চৈত্র। শ্রভৃবনচন্দ্র কর। 
২৯৯ | 1 ০১৬ 
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তৃতীয় খণ্ড। 
বহুদিনের পর শিষ্োন "ধাচীতে গুরুদেব আসিয়। উপস্থিত 

হইলেন। শিষা গুরুদেলের শ্ীচব্ণ দর্শন পাইর। অতি নম্রভাবে 
ভূমিষ্ট হইয়! প্রণাম পুর্নক কহিশেন,_প্রভো ! এ দাসের 

ঝাটীতে পদার্পণ "করিতে এত বিলম্ব কেন--ল্রীগাটের কুশল 

চসংবাদ না! পাইর। আমরা অতিশয় -ভাবিত: ছিলাম, ঃএগদণে 
ঈশ্বর ইচ্ছার শুভসংবাদ শ্রবণ করিয়া ভুঙাবন! সমস্তই দূরীভূত 

হইল” । শিষা গুরাদেবকে এইরূপে বথোচিত অভ্যর্থনা" করিরা, 

'পদ ধোতের জল আনয়ন পূর্বক উপবেশনের জন্য 'মলোরচায 

'“আদন প্রদান করিলেন । | 

গুফদেব বলিলেন, দেখ, সংসারে আপদ বিপদ বিদ্ধ 

ইত্যাদি নান! কারণ :অবশ্তই আছে, ভাহ বর্ণন। করা, সিঞযী- 

জন; 'তবে বতক্ষণ সুস্থ থাকিতে পারা ষায় ততন্ঈশই শীল, 
'আতএব, আমি যে, কারণ বশতঃ. সত্বর উপস্থিত হইতে পাকি, লাই, 

'ক্তাহা তুমি অবস্তাই বুঝিতে পারিক্াছ। * খাহা; হউক, তৌধরা 
যে নুখস্বচ্ছন্দ কাল যাপন করিতেছ, তাহাতেই আর্মি বিশেষ: 

'ক্মানন্দিত হুইলায | | 

এইবপে সয়ক্ষপতবাক্যালাপ করিয়া, দিষ্য, সুকেদেবেরাধীযা,' রর 
সুজা ও পাকষাদিংফকারযযেরণঞ্গায়োজন করাইখার অন্ত অন্দবরীটাকণ. 



২ কষি-গ্রণালী । 

ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বেল! ছই প্রহরের মধ্যে সমস্ত 
কাধ্য শেষ হওয়ায়, ক্ষণেক বিশ্রায়ের পর বেলা অপরাহ, 

এমন সময় উভয়ে বৈঠকখানায় বসিয়া কথোপকথন করিতে 

লাগিলেন। 

০ 

প্রথম অধ্যায়। 
উদ্যান সন্বন্ধীয় প্রস্তাবনা । 

গুরুদেব শিষ্যকে বলিলেন, কেমন বাপু! তুমি যে কৃষি- 

বিষয়ে ব্রতী হইয়াছ, তাহাতে কিছু লাভ দেখিতে পাইতেছ 
কি? 

শিষা। মহাশয়! চাষ আবাদের বিষয় আপনার আশী- 

কর্বাদে একরকম ভালই হইতেছে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত "হইয়াছে, 
ভাহা কখনই মিথ্য। হইবার নহে; বিশেষ আপনি পরম পৃজবীস় 
গুরুদেব, আপনার শ্রীমুখের বাক্য অলঙজ্ঘনীয়; তবে সেরূপ 

"আমার সৌভাগ্য নহে যে, যে বিষয়েই হউক জা তাহার 
সম্পূর্ণরূপে ফলভোগী হইব) তবে যৎকিঞ্ঃৎ /াহ| লাভ করি- 
ছি, তাহাও আপনার অনুগ্রহে ; ফল কথা, লোক্সান্ না হইয়। 

বরং লাঁভই হইয়াছে; বিশেষ, সংসারের পক্ষে বড়ই উপকার 
পাইয়াছি। 
_. খুরু। ভাল, ভাল, লোক্সান না হইলেই মঙ্গলের বিষয় ! 
একে ত অনেকে পরম্পরর বলাবলি... করিতেছে যে, “এক 

খামূুন লাকি এক উকীলকে উকীলগ্রিরী ছাড়াইয়া কৃষিকাধ্য 



কৃষি-প্রণালী। ৩ 

পিখ|ইতেছেন” তাহার উপর যদি আবার লোঁক্পান্ হয়, 
তাহ! হইলে সাধারণতঃ বড়ই লজ্জিত হইতে হইবে। 

শিষ্য । ই! প্রভো, ত্ররূপ কথ! আমিও কিছু কিছু গুনিয়াছি 
বটে, যাহা হউক, জগদীশ্বর মুখ রক্ষা করিয়াছেন । 

গুক। এক্ষণে আর কোন রকম কৃষিপ্রণালী জ্ঞাত হইন্ডে 

ইচ্ছা আছে কি? 

শিষ্য। আপনি যখন অনুগ্রহ পূর্বক এ দাসের বাঁটীতে 
পদার্পণ করিয়াছেন, তখন মাঙ্গলিক বিষয় পুনর্বার যে 

আলোচনা হইবে, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই, তবে 

আশাহ্যায়ী বিষয় আলোচনাই প্রার্থনীয়। যেযাহ! ভালবাসে 

তাহাই দেখিতে ও শুনিতে ইচ্ছা করে, স্থৃতরাং শ্রোতার অভি-. 
প্রায়ানূসারে বক্তার ব্যক্তব্য বিষয় অবশ্ঠই আলোচনা কর! 

দিদ্ধাত্ত। ্ 
গুরু । বটে, বটে, তোমার মনের ভাব আমি বুঝিতে পারি- 

য়াছি, কিন্তু বিশেষ করিয়া না বলিলে, উপদেশ দিতে পারি- 

তেছি ন। যদি অন্ত বিষয় শুনিতে ইচ্ছা! হইয়া থাকে, প্রকাশ 
করিলে অবশ্তই বলিতে পারি। 

শিষ্য। এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, অনেকেই নান', 

বিধ মনোরম্য ফল ও পুশ্পের বাগান প্রস্তুত করিয়া বহল অর্থ 

বক্স করেন, কিন্তু বাগান প্রস্ততের কার্য্যকাঁলে তাহার হুগ্রাণালী 
অবগত ন1 থাকায়, ভবিষ্যতে মনস্তাপে দর্থীভূত হয়েন। 
কারণ, যাহার মুল ভিত্তিতেই দোষ জদ্পিয়! যায়, ভাহাতে 

আশাহুযায়ী ফল কিরূপে গাওয়া বাইবে ? এবং কি ধনী, কি. 

সামান্ত ভদ্র গৃহস্থ, কি চীষী ইত্যাদি অনেক প্রকার লোকের 
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উদীন'দিতে স্পৃহ। থাকতেও কাঁর্ধো পরিণত করিতে পারেন 
ন!। অন্যের" করা দুরে থাকুক, আমি নিজেই বিশেধরূপ 

টিস্তা করিব হতাশ্বা হইয়া পল়িয়াছি; তবে, আমার 
ভরমা একমাত্র আপনি, আপনার করি নশ্বন্ধীর সকল 

বিষয়ই জনা আছে, তজ্জগ্ভই বাসনা করিগ্রাছি বে, 
উদ্দ্যান সন্বন্বীর ুপ্রাণালী বিস্তারিতরপে বর্ণনা করিরা 

গুঁর। তাহার আর চিন্তা ফি বাপু! একথা ত মগলের 

বিষম | চাষ বাস বাগান, পুষ্করিণী খনন করা ইত্যাদি সতকগ্ধইত 

গৃহন্থের ধর্ম । তন্মধ্যে পারা অগারক বুঝিয়! কাঁধ্য করিলে 

ভাল হত্। যে যেমন ক্ষমতাঁপন্নব্যক্তি, সে তদ্দপ কারে 

হস্তক্ষেপ করিলে পরিপাঁমে কোন কথাস্তরে পড়িতে হয় না। 

সামর্থ্য বুঝিয়া বিবেচন। পুর্ধক সকল কার্য্েই ব্রতী হওয়া যাইতে 
পাঁরে। অবশস্থাঞ্ছসরে কার্ধ্য যে, সর্বন্মত তাহার আর. সন্দেহ 

নাই। 

শিষ্য । প্রো! এক্ণে আমার: যেরপ' অবস্থা, তাহা 

আপনি সমস্তই জ্ঞাত আছেন ১) আরা যে ভাবেই কাঁলযাপন 

করি না কোন, সতহতই আপনি অনুধাবন করিছেল । অন্ত এক 

আগর' অবস্থীনযারী আদেশই এক্ষণে প্রীর্থনা ) 

গুরু তুমি যে ভাবেন কথা উত্থাপন করিয়াছ, তছুপযুক্ত 

অর্দেশই ব্যক্ত করিতেছি” তোমারি একখানি বাগান করি- 

বাঁ ইল হইয়াছে, তাহা অতীব আনলো বির্ধয়! কিন্তু 

আঁগার্ভত জাশীকুষায়ী' খানিক জী নির্দিষ্ট করিতে হইবৈ। 
কাঁপন করিবার প্রণালী নাল প্রকার। আছে, গৎ সমশ্য'বর্ণন 
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না করিয়া, তোমার বাঞ্ছনীয় বিষয়ই বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ধ 
'হইতে পারি। 

শিব্য। আমার প্রার্থনা এই যে, ধনী লোকের। যেরূপ 
মনোরম্য ফল ও পুষ্পের বাগান প্রস্তত করিয়া! থাকেন, তন্রপ 

করিতে ইচ্ছা করি না) কারণ, আমরা সামান্য গৃহস্থ ব্যক্তি, 

আমাদের সততই উপাঁজ্জনের উপর লক্ষ্য, রাখা কর্তব্য। 

যেরূপ বাগান প্রস্তুত করিলে ভবিষ্যতে বেশ দশ টাক1 লা 

হইতে পারে, তদ্বিষয়েরই উপদেশ দ্রিউন। 

গুরু। "শুভস্য শীপ্বং” শুভকর্ম্ে আর বিলম্ব করিও না, 

মনোমত খানিক জমী ঠিক করিবার চেষ্টা কর। 
শিষ্া। জমী জমার বিষয় আপনি বিশেষরূপ অবগত 

আছেন, যেরূপ জমী ঠিক করিতে বলিবেন, তাহাই ঠিক করিব। 
গুরু। আর একটী কথ। জিজ্ঞাস! করি, বাগাঁনখানিতে 

কলমের চার! বসাইবে ? না, (বীজাদি) অটীর চার! বসাঁইবে ? 

শিষ্য । তাহা আমি এক্ষণে স্থির করিতে পারিতেছি না। 

গুরু । নাবাপু! তাহ। অগ্রে স্থির না করিলে, জমীর 

ও কাধ্যের বন্দবন্ত করা হইবে না। 

শিষ্য । কলমের চারার বাগান ও (বীজাদি) অর্থাৎ 

অশাটীর চারার বাগান উভয়ে কোন প্রভেদ আছে কি? 
গুরু । কলমের চারা'র বাগানে এবং অণটার চারার বাগানে 

অনেক রকমে প্রভেদ হইয়া! থাকে, এবং খরচা সম্বন্ধেও অনেক 

প্রকারে কম বেশী । ্ 
শিষ্য। উভয়ের মধ্যে সহজ উপায়ে এবং কম ব্যয়ে কোন্টী 

ভাল হইতে পারে? 

শিপ 
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গুরু । আমার বিবেচনায় কলমের চারার বাগান করাই 
ভাল; যদ্দিচ ইহাঁতে পুর্বাহ্ন কিছু অর্থ ব্যয় হয় বটে, কিস্তু 

পরিণাঁমে তাহ! পুরণ হুইয়! যায়, এবং আশু ফলগ্রদ । 
শিষ্য। উভয়বিধ বাগানের আয়, ভবিষ্যতে কাঁহাতে 

কিরূপ হয় গুভে!? 

গুরু । তাহ নির্দিষ্ট করিয়া এক্ষণে বলিতে পারি না, তবে 

বোধ হয় যে, যাহাতে বেশী ব্যয় হয়, তাহারই পরিণাম ভাল। 

শিষ্য । যে আজ্ঞা, আাটিন চারার বাগান কি কলমের 

কারার ধাঁগাণ হইবে, তাভা পরে স্থির করা যাইবে, এক্ষণে 

পূর্বকাঁর কার্ধ্য কিরূপ করিতে হইবে, তাহা বলুন । 

গুরু । এখনও বুঝিতে পারিলে না বাপু! 

শিষ্য? আজ্ঞাঁ,-_-না। 

শুরু । আনার কথার মর্ম এই নে, কলম ৪ আটীর চারার 

বাগান করিতে হইলে, শুক হইতেই পুথবক্ ধন্দবস্ত ক'পতে হয়। 

অশাঁটীর চাঁদার বাগানে গ্রগ্মতঃ স্বল্প ব্যয় কির ক্রগশঃ ব্যয় 

করিলে চলতে পারে, কিন্তু কলমের চারার বাগান করিতে 

হইলে, তদ্রুপ বার হয় না; প্রথম সুত্রপাত হইন্ডেই বেশী 

গ্তার্থ ব্যর করিতে হয়। 

শিষ্য । তাভার কারণ কি? গ্রাভো ! 

শিষ্য । তাহার কারণ এই ঘে, 'আশটীর চারার বাগান 

ক'রতে হইলে, প্রথমে পুক্ষরিণী খনন না করিলেও চলিতে 
পারে; এবং ১1১ পথ্সর পরে করিলে বরহ ভাল হয়। কিস্তি 

কলমে চারার শাঁগান করিতে হইলে, সেই বাগানে পূর্ব হইভে 
, এব টা পুফ.ণী খনন করা লিতাত্ত আবশ্যক । 
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শিষ্য । পুক্ষরিণী খনন না করিরা ষর্দি কলমের বাগান 

করা যায়, তাহতে কিছু হানি আছে কি? 

গুরু। এমন কিছু দোৌষ হয় না বটে, তবে পুঙ্ষবিণী খনন 

করিয়া রীতিমত বাগান করিতে পারিলে বাঁগান সম্বন্ধীয় কোন 

দোষ থাকে না, এবং জলস্থলযুক্ত বাগাঁনে ভবিষ্যতে প্রচুর অর্থ 
আয় হইতে পারে, এবং মান বৃদ্ধির আর বলিলেও অত্যুন্ধি 

হয় না; বিশেষ বাগান একটী আরামের স্থান, আরাম শবের 
অর্থ সুখ, সেই সুখভোগ্য জিনিষগুলি বাগানে ন। থাকিলে 

আরাম বোধ হয় না। ফল কথা, অগ্রে পুক্ষরিণী থনন করিলে 

সহজে শীঘ্বই বাঁগান প্রস্তৃত হইয়! যায়, যদিও প্রথমে বছ অর্থ বায় 

করিতে হয় বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহাতে বিশেষ উপকার 

ও আরাম পাঁওয়া যায় । আর এক কথা, বাগান করাই হউক, . 

কিবা চাঁষ আবাদ করাই হউক, জলের সাভাঁষ্য ব্যতীত 

কোন কার্যেই বিশেষ ন্ুবিধ! করিতে পারা যাঁষ না? অগ্রে 

পৃক্রিণী খনন না করিয়া! আশটীর চারার বাগান করা খায় বটে, 

তাহাঁর কারণ এই যে, অশাটীর চানা বৌপণ করিয়া ২১ বৎসন্র 

পরে পুক্ষরিণী কাটাইরা প্র মাটী বাগানে ছড়াইয়! বাগান 
সমতল করিলে গাছের পক্ষে বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু কলমের 

চারার পক্ষে তাদৃুশ উপকার হয় না, বরং অপকার হইবার 
অন্ভাবনা । 

শিষ্য । তাহার কারণ কি দেব ? 
গুরু | তাহার কারণ এই যে, কলমের চার! রোপণ করিয়। 

তত্পরে এ চারার মুলদেশে অধিক মাটী ব্যবহৃত হইলে, গাছ 
কিছু অতিরিজ্ঞ তেজক্কর, হওয়ায়-ফল ফুল ধরিতে বিলম্ব হই! 
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পড়ে ; এবং শ্রী মাটী- পাইয়া সমস্ত গাছ তেজ পুর্র্বক ফল ফুল 
উৎপন্ন ন! করিয়া স'াড়িয় যাঁয়। 

শিষ্য । সাড়িয়া যাওয়া কিন্পপ? এবং কলমের চারার 

বাগাঁন করিতে হইলে, পূর্ব হইতে যে সকল কার্য আরস্ত করা 

উচিত তথ্িষয় বর্ণনা করুন । 

গুরু । সাড়িয়া যাওয়া কথাটি সংক্ষেপ কথা মাত্র, বিশেষ 
কথা এই ষে, যে সকল গাছ তেজপুর্বক ফলফুল উৎপন্ন করিতে 

না পারে, তাহাদিগকে সড়িয়া যাওয়া বলে। আর, প্রথমতঃ 

গ্রামের নিকটবর্তী আশপার্থে একটু জমী স্থির করিতে হইবে। 
শিষ্য । গ্রামের মধ্যস্থলে যদি জমী স্থির কর! যায়, তাহ! 

হইলে কি হয়? 
গুরু । গ্রামের মধ্যস্থলের জমী হইলে, বড়ই ভাল হয়, 

যদি বেশ পরিক্ষার পাওয়া যাঁয়। 

শিষ্য । প্রভো! কত পরিমাণ জমী হইলে বাগান হইতে পারে ? 
গুরু । তাঁহার কিছু নিশ্চয় নাই, তবে বাগান করিতে 

হইলে একটু প্রশস্ত জমী অর্থাৎ পাঁচ বিঘা হইতে কুড়ি ৰিঘ! 
পর্যান্ত হইলে ভাল হয়। 

শিষ্য। তাহাও পাওয়া যাইতে পারে, মুখুষ্যে মহাঁশর- 

দিগের ষ্রেটতৃক্ত এই গ্রামের মধ্যস্থলে খানিক বীশবাগান 

আছে, প্র বাশবাগানের মধ্যস্থালের ফাক1 জমী সমস্ত জমা 

ধরাইয়! দিতেছেন, তাহার চেষ্টা করিব ? রর 

গুরু। না বাপু! তাহা সুবিধা হইৰে না, কারণ, চতুর্দিকে 

বাঁশগাঁছ যে জমীতে থাঁকে, তাহাতে ফল ফমল বা গাছপাল! 

নিরাপদে জন্মাইতে পারে না। 
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শিষ্য । তাহার কারণ কি? 

গুরু । তাহার কারণ এই যে, বাঁশগাছের ছাঁয়া যে. 

জমীতে সমভাবে পতিত হয়, তাহাতে ফল ফসল ভাঁলরূপ 

উত্পন্ন ভগ্ন না।' বাঁশের পাতা বাগানে পতিত হইলে, 

জমী লবণাক্ত গুণ প্রাপ্ত হর, এবং বাঁশের গিকড় বড়ই 
টান; এমনকি যতদূর পর্য্যন্ত পিকড়- বিস্তারিত হইয়! যার, 
ততদূর মাটীর সত্ব এত' শোষণ 'করে যে, তাহাতে অন্ত কোন 

উত্ভিজ্জীদ্দি জন্মে না।' আর একটা কথ! এই যে, যে স্থানে 

বাগান করিতে হইবে, তাহার চতুষ্পার্শখে কোনরূপ বড় বাঁ. 
পুরাতন গাছপালা না থাফিলে বড় ভাঁল হয়। 

শিষ্য। তকে, গ্রামের পশ্চিম মাঠে চৌধুরী মহাঁশয়দিগের 
্টেটের অনেক জমী আছে, তাহার চেষ্টা দেখা যাউক। 

বোধ হয় তাহাদিগের নিকট কোনরূপ বন্দবস্ত করিয়া লইলে 
হইতে পারে । 

গুরু । তাহারই চেষ্টা কর। তাহারা পাকা বন্দবস্ত করিয়। 

দিবেন কি? 

শিষ্য । তাহা বলিতে পারি না। 

গুরু । তবেই ত!--কেননা-_বাঁগান, ভদ্রাসন বাটা, এবং 
পুষ্ষরিণী যে জমীতে কর! যায়, তাহ! দস্তরমত চিরস্থায়ী বন্দ- 

বন্ত করিয়া লগয়াই যুক্তি সঙ্গত । 

শিষ্য । দস্তরমত বন্দবন্ত ত অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে 

কোন্ প্রকার করিতে হইবে, তাহ! বিশেষ করিয়া বলুন। 
গুরু । আমার কণার ভাবার্থ এই যে, কোন কালে সেই 

জমীর উপপত্ব ভোগে বঞ্চিত হুইতে ন। হয়। যথা, এক রকম 
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মালেকান সত্ব খরিদ, ব! মৌরস লওয়া, বাঁ মৌরস শ্বত্ধ খরিদ 
করা বা মৌরসদারের নিকট দর মৌরসী করিয়া লওয়া ইত্যাদি 
পাক বন্দবন্ত করিয়। বাগান করিলে ভাল হয়। তন্মধো আর 

একটী কথ! আছে বাপু! নিকটবর্তী পুরাতন . পতিত পুফষরিণী 

সহিত খানিকটা জমী দেখিতে পার ? 

শিষ্য । তাহ! হইলে ভাল হয় কি? 
গুরু। ই বাপু! পুরাতন পুক্ষরিণী সহিত যদি জমী 

পাওয়া যায়, তাহা হইলে অপর আচট জমীতে বাগান করিতে 

যেব্যয় পড়ে, তাহার অর্ধেক ব্যয়ে বাগান ও পুফরিণী তৈয়ারী 

হইতে পারে, কেননা, পুরাতন পুক্ষরিণীর পঙ্কোদ্বার সহজেই 

অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হয়, এবং আরও একটী বিশেষ উপকার পাওয়! 

মায় যে, এ পুষ্করিণীর পক্কোদ্ধার করিয়া সমুদায় জমীতে ছড়াইয়া 
দিলে, গাছ পালা এবং ফল ফসল আশার অতিরিক্ত হইয়া পড়ে । 

শিষ্য। যে আজ্ঞা, এক্ষণে টানি, পারিয়াছি। চেষ্টা করি, 

যদি পাওয়া যায়। 

গুরু । না বাপু! তুমি নিজে পারিবে না, যদিও পার 

কিন্তু শীত কৃতকার্ধয হইতে পারিবে না; তাহা ন। করিয়া 

একজন অপর লোককে চেষ্টা করিতে বলিলে ভাল হয়। 

শিষ্য । তবে দিরক্কে একজন দালালের চেষ্টা করিতে 

বলি গিয়ে। 

গুরু । যাঁও। 
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দ্বিতীয় অধ্যায়। 
জমীর অনুসন্ধধন ও বন্দবস্ত | 

শিষ্য, গুরুদেবের আজ্ঞানুপারে দিরূকে ভাকাইয়া বলি- 

লেন,-_দিরূ, তুমি একটা কর্ম করিতে পারবে কি? 
দিরূ। হেমন কম্ম কি আছে মশা! ঝে মুই পারবে না! 
বাবু। দিরূর কথায় বিশেষ সম্ভোষ হইয়া বলিলেন,-_- 

একজন দালালের মত লোক আমাকে ডাকিয়। দিতে পার ? 

দির । আজ্ঞ। ই, পারবে।--মদ্দের পাড়ায় উমে নেঞ্চে 

আছে, সে দ।লালের ছাওয়াল দালাল হয়েছে, সে সব কাষে 

দ।লালগিরী ভাল করতে পারে। 

বাবু। তবে তাহাকেই ডাকিয়া আনো। 

দির। ছেলাম! তাকে সাতে করে মুই কাল সকালে 

আমল বেো। 

পরদিন প্রাতঃকালে, দির, উমো-দালালকে সঙ্গে করিয়! 

উপস্থিত হইল । বাবু উভয়কে দেখিয়া বলিলেন, তোমার 

নাম উমাচরণ ? 

উম। আজ্ঞা, হা। 

বাবু। তুমি দালালী করিতে পার? 

উম। কিসের দালালী মশাই ? 

বাবু। এম কিছু নয়-_এই গ্রামের £মধ্যে কি কোন পারে 
একটি পুরাতন পুর্করিণী সহ আন্দাজী ১,।১২ বিঘা কি ততোধিক 

জমী খরিদ কিম্বা মৌরনী বন্দবন্তে ঠিক করিয়! দিতে পার £ 

উম। আজ্ঞা, ই!) আমাকে খুপী করবেন ত? 
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বাবু। আমি তোমায় ৯০২ টাকা দিব, আর অপর পক্ষে 

যাহ! পাইবে, তাহা! লইবে। 
উম। তবে আমি গুক্ষণে বিদায় হই; জমী ঠিক করিয়া 

'শীপ্রই সংধাদ দিব। 
কএকদিন পরে হটাৎ এক জন*লোক আপগিয়! বাবুকে বিল, 

মহধশয়! আমি শুনিলাঁম, আপনি- না কি বাগান করিধার জন্য 

'থানিক'জমী খরিদ করিবেন ? 

বাঁবু। হা, করিব, কিন্ত মনোমত চাই। 

সে বলিল,_-আমাঁর একবন্দে ১০১১. বিঘা জমী আছে 

স্ুবিধ। হইলে বিক্রি করিতে পারি । 

শিষ্য এইরূপ কথা! শ্রত হইয়া গুরুদেবকে বলিলেন, গ্রাভো 

একজন লোক খাঁনিক জমী বিক্রয় করিবার জন্ত আগার নিকট 

উপস্থিত হইয়াছে । 

গুরু । আচ্ছা, তাহাকে সবিশেষ ভিজ্ঞানা কর, সুবিধ] 

হইলে লইতে ভানি নাই । কিন্তু জমীখান গ্রামের মধাস্থ 

কি অন্ত দিকে তাহ! জানিতে পারলে ভাঁল হইত । 

শিধ্য। অগ্রেই আমি ভাহার তদন্ত লইয়াছি--গ্রানের 

উত্তরাংশে মাঠের ধারে। 

গুরু । বটে! তবে আন্য জঙ্গীর চেষ্টা করিবার আঁবশ্তক 

নাই, বোধ হয় ভাগ্যক্রমে ভাল জমীই পাওরা গিয়াছে, শীঘ্র 

বন্দবস্ত করিয়া লগ । 

শিষ্য । জশীর অবস্থা ভাল কি মন্দ, তাহা আপনি 'কিদ্ধুগে 

জানিতে পারিলেন ? 

ওরু। ১ গ্রামের পূর্বাংশে ব।. (উত্তরাংশের জমী বড়ইণ্ডাল | 
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শিষ্য । তাহার কারণ কি দেব! 

গুরু । গ্রামের দক্ষিণ বা পশ্চিম মাঠ অপেক্ষ।কৃত কিছু 

উচ্চ হইয়া থাকো, এ কারণ উচ্চ জমীতে বাগান করিলে গাছ 

সকল তেজক্ষর হইতে কিছু বিলঘ হয়। 
শিষ্য কেন প্রভো ? 

গুরু। জমী উচ্চ হইলে তাঁহার উর্ধরাঁশক্কতি হাঁস হয় 
বলিষ্া, গাছ সকল শীত্র ভেজক্কর হইতে পাঁরে না| উচ্চ জমীতে 
ঘাস, খড়, নানা প্রকাঁর লত৷ পাতা, বিষ্ঠা ও গোময় পচিষ 

ষে সকল সার ুন্মে, তাহা! বর্ষধর জলে ধৌত হইয়! নিয় ভূমিতে 
চলিয়া যায়। ন্গতরাং সার বিহীন জম্ীতে উদ্ভিজ্জাদি কিরূপে 

শীঘ্ব তেজফর হইবে ? এতাবভা! গ্রামের দক্ষিণ বা পশ্চিম প্রান্তে 
বাগান করিলে, ভবিষ্যতে আরও ২১টি দোষ উদ্ভাবন হইতে 

পারে। যথা, দৈব ছুর্বিপাকে পশ্চিমে ঝড় বাতাস আরম্ভ 

হইলে, দক্ষিণ পশ্চিমদিকে সমভাবে অত্যন্ত তেজের সহিত 

ল্াগিতে পারে, সুতরাং ছোট ছোট কোমল ও নিস্তেজী বড় বড় 

গাছ সকল, এর মহাষারীর ঘাতপ্রতিঘাতে একেবারে ছিন্নভিন্ন 

হইয়া যান) এমন কি সমূলে বিন হইতে ও দেখা গিয়াছে। 
হামেস। ঝড় বাতাম, এবং উভয়দিকের গ্রথর ন্র্ষ্যোত্তাপ 

জনিত ফল ফুলের পক্ষে বিশেষ ব্যাধাৎ জন্মে। আরও প্রমাণ 

পাওয়া যায় যে, প্র উভয়দিকের গাছ সকল শীঘ্র ফলবান্ হয় 

বটে, কিন্তু রীতিমত পুক্রুষ্ট হইতে ন1 হুইতে পাকিয়া যাঁখ, 

সুতরাং অঙ্কাপপক্কত। জনত তানৃখ সু-আন্বাদন হয় না) আত 

এক কথা, উভয়দিকে বাগানের গাছে ফলের ভাগ সংখ্যায় 

বেশী জন্মে বটে, কিন্ত অপেক্ষাকৃত কিছু ছোট হয়। তজ্জন্তই 

(২) 
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বলিতেছি যে, যদি গ্রামের পূর্ব কি উত্তরদিকে ভাল জমী পাও! 
যাঁয়, তাহা হইলে বড়ই ভাঁল হয়। 

শিষ্য। তবে গ্রামের পুর্ব বা উত্তরদিকে জমী যাহাতে 

পাঁওয়] যাঁয়, তাহাঁরই বিশেষ চেষ্টা করা যাঁউক। কিন্ত তন্মধ্যে 

একটী কথা আছে এই যে, আপনি পূর্বে বলিয়াছিলেন, পুরাতন 
পুষ্ষরিণী সহিত জমী হইলে ভাল হয়; কিন্তু পশ্চিম বা 

দক্ষিণদিকের জমী যদি পুরাতন পুষ্করিণী সহিত পাওয়া যায়, 

তাহা হইলে কি করা যাইবে ? 
গুরু । তাহাঁও লইতে পারা যায়, ফেননা, পুরাতন 

পুষ্ষরিণীর মাঁটা অনেকাংশে সারবান্ এবং প্রথমতঃ খরচ 
সন্বন্ধেও কম হয়। 

এইরূপে গুরুশিষ্যে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় 
সেই জমী-বিক্রয়কর্তী। পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া বলিল, মহাশয় ! 

আপনি যে জমী খরিদ করিবেন বলিয়াছিলেন, তাহার কি 

হইল? 
শিষ্য। হা, আমীর লইবার ইচ্ছা আছে বটে, তবে বিষয় 

সন্বন্ধীয় কথ! একটু বিবেচন! পূর্বক কহিতে হইবে । যাহা 
হউক, অদ্য বড় ব্যস্ত আছি, এক্ষণে তোঁমার সহিত বেশী কথ! 

কহিতে পারিতেছি না, যদিও আমার শীঘ্রই আবশ্তাক বটে, 

কিন্তু কার্ধ্যগতিকে বিলম্ব হইয়া যাইতেছে । তুমি ছুইচার 
দিনের মধ্যে আর একবার আসিবে । আর তোমার জম্গীর 

ঠিকাঁন! বলিয়া যাও, আমরা কল্যই বোধ হয় দেখিতে যাইব । 
জমী-বিক্রুতন্নকর্তা বলিল, আমি৪ বড় বাস্ত হুইয়াছি, যত 

শীঘ্র পারি বিক্রয় করিব। এক্ষণে আমার জ্বমীর ধিকাঁনা 
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ও চৌহদ্দি বলিয়া! দিতেছি, আপনার! অনুগ্রহ পূর্বক দেখিয়া 
আসিবেন। যথা,-_এই গ্রামের উত্তরাংশে নিমু রায়ের জোল 

নামক স্থানে-_পুর্রে উমানাথ রায়ের জমী, দক্ষিণে সরকারী 

রাস্তা, পশ্চিমে দিগন্ধর ঘোষের জমী, উত্তরে কেদারনাথ মুখো- 

পাধ্যায়ের জমী তন্মধ্যে আমার ১১ বিঘা! জমী আছে, তাহ! 

যদি আপনাদের মনোমত হয়, তবে কাল বিলম্ব না করিয়া শী 

লইবেন । 

বাবু বলিলেন, আমরা কল্যই যাইব, তাহার কোন অন্তথ! 
হইবে না। ্ 

জমী-বিক্রয়কর্তী বলিল, নমস্কার, তবে আজ আমি আসি। 

বাবু বলিলেন, এস। 

অনন্তর শিষ্য, গুকদেবকে বলিলেন, প্রভো! আপনি 

একবার জমীখানি দেখিয়া আসিবেন কি ? 
গুরু । হ1, দেখিতে হইবে বই কি! 
শিষ্য। তবে আর বিলম্ব করা উচিত নহে, কল্যই দেখিয়া! 

আসা যাউক। 

গুরু | সুবিধা যদি হয়, তাহাতে আমার বিশেষ মত আছে। 

পরদিন প্রাতঃকাঁলে গুরুশিষ্য উভয়ে জমী দেখিতে চলিয়া: 

গেলেন । বথাস্থানে উপস্থিত হইয়া! জমীর অনুসন্ধান করিলেন। 

পূর্ব্ব উল্লেখিত মত জমীর চৌহদ্দি মিলাইয়া, শিষ্য বলিলেন, 
কেমন প্রভো, এ জমীথানি কি ভাল ? 

গুরু | হা বাপু! বেশ জমী, উত্তর দক্ষিণে লম্বা আছে, এবং 

সরকারী রাস্তার ধারে। তোমার ভাগো ভালই জুটিয়াছে, 
মূল্য ঠিক করিয়া শীঘ্রই লও, কাল বিলম্ব করিও ন1। 
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এইরূপে জমী  দেখিঘ্া উভয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। 

বাটীতে উপস্থিত হইয়া, শিষা, গুরুদেবের সেবাশুশ্রুধার জন্য 

বিধিমতে আয়োজন করাইয়া, বিশ্রামান্তে যথাস্থানে চলিয়। 

গেলন। 

পরদিন প্রাতঃকাঁলে শিষ্য বলিলেন, গুভেো। ! বাগানখানি 

প্রস্তুত করিতে আপাতত কত টাক! ব্যয় হইবে ? 

গুরু । এক্ষণে তাহা কির্ূপে বলিব বাপু! তবে রীশ্তিমত 

বাগান করিতে হইলে, পুর্ব হইতে কার্য্ের বন্দবস্তানুসারে যত 
টাক ব্যয় হয়, তাহ! অনর্থক নষ্ট হয় না। 

শিষ্য । তবু আন্দাজী কত টাকা? 

গুরু। জমীর মূল্য বাদে আপাতত তিনশত টাকা হইলেই 

যথেষ্ট হইবে। 
শিষ্য। তিনশত টাকা কি এককালীন আঁবশ্তক হইৰে 

গুভে। ? 

গুরু। না বাপু! ক্রমশঃ তিন মাসে খরচ করিলেই চলিতে 

পারে। 

শিষ্য। কি কি কার্য্যোপলক্ষে খরচ করিতে হইবে ? 

গুরু । প্রথমতঃ-পুক্ষরিণী থননে খরচ করিতে হইবে । 

শিষ্য । পুফরিনী খননের স্ুত্রপাত কি এখনই করিতে 

হইবে ? 
গুরু । হাবাপু! 

শিষ্য । তিনশত টাক পুফরিণী খননে খরচ না করিয়া, 

কিছু কম ব্যয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট রকমের পুফরিণী কৰিলে 

'কি চলিতে পারে না? | 
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গুরু। নাবাপু! বাগানের পুঙ্ষরিণী বিশেষ আবশ্যকীয়, 

পরিমাণে ও গভীরতাঁয় ছোট হইলে, বারমাস জল থাকিবে নাঃ 
এবং তাহাতে মৎ্গ্ত সকল বড় ন। হইয়া জলাভাবে নষ্ট হইয়া 
যাইবে। এতদ্যতীত অপর অপর কার্য্যেরও ক্ষতি হইতে পারে। 

শিষ্য । আপনি যাহা বলিতেছেন তাহ! সত্য, কিন্তু মৎস্য 

বড় না হইলে, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি বোধ করিব না, ফল ফুল 
গাছের গোড়ায় জল পাইলেই বথেষ্ট হইবে । 

গুরু । কেবল ফলফুল গাছের গোড়ায় জল দিবার জগ্ঠ জলের 

আবশ্তক হইবে, এমত নহে--তুমি নিজে গৃহস্থ লোক ১ 

গৃহস্থ লোকের বাগান ম্বতন্ত্র। ধনী লোকের মতন বাগান করা! 

গৃহস্থ লোকের পোধার় না। লাউ, কুষড়া, শাক শবজী, কফি 

প্রভৃতি নান! প্রকার আশু ফলপ্রদায়ক দ্রব্যের চাষ করিতে 

হইলে, তাহাতে অধিক পরিমাণে জলের আবশ্তক হইবে । ফলতঃ 

প্র সকল ফসল রীতিমত উৎপন্ন হইলে, তাহা বিক্রয় করিয়! 

যাহ। আয় হইবে, তাহাতে পুক্ষরিণী খননের ব্যয়টাও উঠিয়া] 
বাইতে পারিবে । আর, পুফষরিণীতে রীতিমত মৎস্য বড় হইলে, 

ভবিষ্যতে জলকর বৃদ্ধি এবং আয়ের প্রধান কারণ বলিলেও 

অতুযুক্তি হয় না) এবং পুষ্করিণীর জল জীবজস্ততে বারমান 

পান করিলে, তাহাতে পুণ্যপুঞ্জ লা হইয়া, ইহ জগতে অক্ষয় 

কীর্তি রহিয়া যায়। 

শিষ্য। পুষ্করিণী খনন করা ত বড়ই ীভাগ্যের কথা ! 
গুরু । সৌভাগ্য বইকি! 'তাহ! না হইলে, বলিৰইবা কেন ? 
শিষ্য। পুক্ষবিণী খননের ব্যয়ট!। কত দিনে উঠিতে পারে ?. 

গুরু । বীতিমত বাগান করিতে পারিলে, সমন্ত কার্ষেে 
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যত টাকা ব্যয় হয়, তিন ধৎসরের মধ্যে মায় হুদ সমেত তত 

টাকা উঠিতে পারে। 
শিষ্য) তবে পুফরিণী খনন করিতে হইলে যাহ! যাহ 

আবশ্ঠক, তাহা বিস্তারিত রূপে বলয়! দিউন। 

গুরু। তাহার জন্ত তোমার কিছু চিত্ত নাই বাপু! আমি 

ক্রমশঃ সমস্তই বলিয়া দিব, জঙীটণ অগ্রেস্থির হইয়া! যাউক। 

শিষ্য । যে আক্তা, তবে তাহাই ভাল। 

এমন সময় পুনর্ধধার সেই জমী বিক্রয়কর্তা উপস্থিত হইয় 

বলিল, নমস্কার বাবু! 

বাবু বলিলেন, সেদিন তোমার জমী দেখিয়া আমরা 

আসিয়াছি, কিন্ত তত ভাল বোধ হইল না, যাহা হউক, এক্ষণে 

কত টাক? হইলে বিক্রয় করিতে পার ? 

বিক্রয়কর্তা বলিল, ছয়শত টাক1। 

বাবু বলিলেন, এ সকল স্থানের ১১/ বিঘা জমীর উচিত 

মূল্য কি ছয়শত টাকা হইয়া থাঁকে কর্তা ! ঠিক কথ! বল, তাহা , 
হইলে কল্যই আমরা লেখাপড়। করিব। 

বিক্রয়কর্তী বলিল, আমি বড়ই নাঁচারে পড়িয়াছি, তাহ! 

নাহইলে এ জমীর দর আটশ টাক হইত) বিশেষ টাকার 

আবশ্তক হওয়ায় আটপর স্থানে ছ-শ বলিতেছি, তাহাতে যদি 

আপনাদের মত ন। হয়, তবে লইয়া কাঁজ নাই। 

বাঁবু বলিলেন, তবে এক্ষণে মামি মূল্য অবধারিত করিতে 

পারিতেছি না, তুমি কাল একবার এস। 
বি। আচ্ছা, বলেন ত আদি। 

বাবু। এস, এস। 

০ 
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তংপরে শিষা মহ! আনন্দিত হইয়া! গুকদেবকে বলিলেন, 

প্রভোৌ! সেই জমী-বিক্রয়কর্তী আঁসিয়াছিল। দরের কথা 

জিজ্ঞাস! করায়, সে ছয়শত টাকা বলিল, আপনি কি বলেন ? 

গুরু । ছয়শত টাক অধিক দর হচ্ছে না? টানাটানি 

করিয়া আর একশত কমাতে পারিলে ভাল হয়। 

শিষ্য । কাল ত তাহাকে আপিতে বলিয়াছি, দেখি যদি 

কিছু কমাতে পারি। 

তংপরদিন বিক্রয়কর্তী আসিল, অনেক রকম চেষ্টা করিয়া 

পাচশত টাক] জমীর মূল্য অবধারিত হওয়ার, বিক্রয়-কর্তা 

নিয় লিখিত বিক্রয়-কবাঁল। লিখিয়। রেজেষ্টারী করিয়া দিল । 

শ্রাশ্রীহরি শরণং। শি 
র্ 

বিজ্রয়কবল!। চি 
ষ্ঠ 

ক্রেতা 

মান্তবর শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণ 
চন্দ্র ঘোষ, পিতা ৬ ঠাকুর 
চরণ ঘোষ, জাতি কায়স্থ, 
পেষা ক্লষিকাধ্য, সাঁং বলা- 

গড়, পুলিশ ষ্টেশন কলারাঁও, 
ভিষ্রী্ট আলিপুর, সবডিট্রীক্ট 
বারাঁসৎ, জেলা ২৪ পরগণা, 
পং আঁমিরাবাদ, সবরেজেষ্টরী 
দম্দম]। মহাশয় বরাবরে 

বিক্রেতা-- 

লিখিতং শ্রীরাঁজচন্ত্র দাস, 
পিতা! ৬ হরিহর দাঁস, জাত্তি 
কৈবর্ত, পেষা কৃষিকার্ধয, 
সাং লওদা, পুলিশ ষ্টেশন 
গাইঘাউজ্জ জেল! ২৪ পরগণ। 
সব ডিষ্রীক্ট বসীর হাটি, পর- 
গণে উথুড়া সব রেজেঞ্টরী 
দম্দম]। 

কন্ত লাখেরাজ নিষ্র ভূমির মৌরসন্বত্ব বিক্রুপ্প কবল! পত্র- 
মিদং সন ১২৯৯ সালাব্ে লিখিতং কার্যযনধাগে, জেল! ২৪ পর- 
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গণা, গরগণে কলিকাতা, পুলিশষ্রেনন দমদমা, ঈবরেজেষ্টরি রাণা- 
ঘাটের এলাকাঁধীন মৌজে আলমপুরের জমীদার শ্রুল শ্রীযুক্ত 

বাবু নীলকমল রায়চৌধুরী মহাশয়দিগের অধিকারে আমার 
পৈত্রিক ও ম্বোপার্জিত যে সমস্ত জমী জমা আছে, তন্মধ্যে 

গ্রামের উত্তরাংশে নিমুরায়ের জোল নামক, নিমের চৌহদ্দিস্থিত 

একবন্দ সালি জমি ১৯/ বিঘা, আমি মোকাম খড়দহর শ্রীউমা- 

নাথ বিদ্যাবাচম্পতি মহাশয়ের নিকট বার্ষিক (৩) তিন টাক] হারে 

খাজনা অবধারিতে মৌরনী কায়েমীপাস্টরা লইয়া ঠিক! প্রজা 

বিলির দ্বারা এ নাগায়েত নির্বিবাদে ভোগ দখল করিয়া আসি- 

তেছি। এইক্ষণ আমার কিছু টাকার আবশ্ঠক হওয়ায়, উপ- 

রোক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করণের ইচ্ছুক হইয়! মহাশয়ের নিকট 

প্রস্তাব করায়, মহাশয় খরিদ করিয়া লইতে প্রস্তত হওয়ায় 

নিম্নের চৌহদ্দিস্থিত কমবেশী ১১/ বিঘা! জমী ও তদোপরিস্থিত 
আকর আওলাৎ সহ দরবন্তো হকুক এইক্ষণকার সময়োচিত মুল্য 
কোং (৫০০) পাঁচশত টাক! অবধারিতে মহাশয়ের নিকট বিক্রয় 

করিয়। নিঃস্ব হইলাম। মহাশয় অদ্য তারিথ হইতে প্রাগুক্ত 

সম্পত্তিতে আমার শ্বত্বে শ্বত্ববান্ ও দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী 

হুইয়! উল্লিখিত বাচস্পতি মহাশয়দিগের সরকারে আমার নাঁম 
খারিজে, নিজ নাধ্রঁ জম! জমী লেখাইয়া সন সন দেয় খাজনা আদায় 

পূর্বক, পুত্রপৌত্রাদি (স্থলাভিসিক্তগণ) ক্রমে, ভোগ দখল করিতে 

রছেন। কম্মিনকালে আমি কি আমার গুয়ারিসন্ বা স্থলাভি 

পিক্তগণ আপনি কিম্বা আপনার ওয়ারিসন্ ঘ! স্থলাভিনিক্তগণের 
নিকট কোন দাবি দাওয়। করিতে পাঁরিব না ও পারিবে ন!। 

ষদ্দি ক্ষরি কিম্বা করে, সে সর্ধতোভাবে বাতিল ও ঝুট! ও ন! 
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মঞ্ুর। এতদর্ধে আপন খুসিতে, বিন! অনুরোধে) সুস্থ শরীরে, 

বহাল তবিয়তে, হু'ষ মেজাজে, বিলক্ষণ বুজসমজে, উপরের 

লিখিত পপবাহার, মবলগ মজকুর দস্তবদস্ত বুঝিয়! লইয়া এবং 

জনীর দলিলাৎ যাহ! কিছু আমার নিকট ছিল, মহাশয়কে অর্পণ 

করিয়া, অত্র সাঁফ বিক্রয-কবল! লিখিয়! দিলাম । ইতি সন সদর- 
তারিখ ২০শে কার্তিক। 

 চৌহদ্ি। 

আসামী জমী পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর 
মোট ১১/বিঘ! |উমানাথ রায়ের | সরকারী | দিগন্বর গোষের | কেদারনাথ 

জমী রাস্তা জমী মুখোপাধ্যা- 
ফের জমী 

ইসাঁদি। 
শ্রীনিমাইচীদ মগ্ুল। শ্রীদিননাণ রাক। 

সাং জঙ্গল। সাং বলাগড় । 

নবিসিন্দ1। 

শ্ীকালীকষ্ণ দান। 

সাং বলাগড় । 

শিষ্য । প্রভে1! আপনার আশীর্বাদে জমীর ত বন্দবস্ত 

হইয়া গেল, এক্ষণে পুফরিপী খনন করিতে কি কি আবশ্তাক 

হইবে, তাহ বর্ণনা করুন। 
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গুরু। জমীখানি যেমন ঠিক হইল, তাহার মত একটী 
তবন্দবন্ত কর! আবশ্তক হইতেছে। 

শিষ্য । কি বপবন্ধবস্ত প্রভো। ? 

গুরু। কথাট। এই,__যেস্থানে পুফরিণী খনন করিতে 

হইবে, সেই স্থানটী বাদ রাখিয়! বক্রী সমস্ত জমীতে একবার কি 

ছইবার লাঙ্গল দ্বারা চাষ দেওয়া! আবশ্তক। 

শিষ্য । কেন প্রভো! যেস্কানে মাটা চাপা পড়িবে, 

সেই স্থানে অগ্রে চাষ দিয়! বুথ! খরচ বাঁড়াইবার আবশ্তক কি? 

গুরু । তাহার কারণ এই যে,__পুঙ্করিণী হইতে যে মাটা 
তুলিয়া বাগানে ছড়াঁন হইবে, তাহা বোধ হয় ১ বা ১॥ দেড় হস্ত 

উচ্চ হইবে, যদি ছুই হস্ত পরিমাণে উচ্চ হয়, তাহ! হইলে চাঁষ 

ন। দিলেও চলিতে পারে। 

শিষ্য । নেকি প্রভো ! এতবড় পুঙ্ষরিণীর মাটাতে জমীখানি 

ছুই হস্ত উচ্চ হইবে না? 
গুরু। তাহা কি হইয়া থাকে বাপু! তুমি ত লেখ! পড়া 

জান, কালি করিয়া! দেখ না কেন । কত হাজার ফিট মাটী উঠিবে 

ও সমস্ত জমীতেই বা কত লাগিবে। 

শিষ্য । তাহা সময়ানুলারে দেখা যাইবে । এক্ষণে মোটের 

উপর কথ। এই যে, পুর্বে জমীতে চাষ না দিয়া তিন ফিটের কম 

মাটী ফেলিয়া! যদি ঘাস ইত্যাদি চাপা দেওয়া যায়, তাহ! হইলে 

বিশেব কোন হানি হয় কি? 

গুরু । বিশেষ হানি হয় বইকি ! আচট জমীতে যে সমস্ত ঘাস 

চাঁপা পড়িবে, তাহা বৎসরাবধি মরিবে না» এবং যাঁদ উলু কিন্বা 

কেশেঘধাস থাকে, ভবিষ্যতে তাহ! নিশ্চয় ফুটিয়! উপরে ভাসিয় 
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উঠে। এবং অ।চটজমীতে ও ফেল। মাটীতে ২৩ বৎসরেও সংলগ্ন 

হয় না। কারণ, পতিতঙ্গমী লোকজন ও পশু প্রভৃতির 

পায়ের চাপে মাটী রীতিমত জমাট বাঁধিয়া থাকে। 

শিষ্য । প্রভো ! লাঙ্গল দ্বারা চাষ ন! দিয়! কোদাল বারা 

চাষ দিলে কি চলিতে পারে না? 

গুরু । হাঁ, হইতে পারে, বরং ভাল হয়। 

শিষ্য। তবে দিরকে এই লময় লাগাইয়। দি। 

গুরু | কিন্ত দিরূকে একটা কথ। বলিয়। দিও--কোদাল 

হারা কোপাইবার সময় জংলি গাছের গোড়াগুলি যেন রীতিমত 

বাছিয়া ফেলে । 

শিষ্য । যে আক্তঞ1, এক্ষণে পুক্করিণী খননের বিষয় বিস্তারিত- 

রূপে উল্লেখ করুন। 

তৃতীয় অধ্যায়। 
টি খননের ব্যবস্থা | 

গুরু । পুক্কারণী খনন করিবার জন্ত, প্রথমতঃ একশত ঝুড়ি 

9 পচশখানি কোদাল খরিদ করিয়। আনিতে হইবে । তৎ- 

প্রে কোন লোক দ্বারা কোড়ার দফাদার অর্থাৎ মাঁটা কাটার 

স্দীরকে ডাকা ইয় সাহার সহিত রীতিমত চুক্তি করিয়! পুষক্ষ- 

প্রিণী খননে নিযুক্ত করিতে হইবে। 

শিষ্য । মাটী কাটার সর্দার কোথায় থাকে তাহা আমি 

জানিনা, ও কাঁহাকেই ব। ডাকিতে বলি, কেইবা তাহাকে চিনে 

তাহাও বলিতে পারি ন1। জুতরাং এক ধর্য কিরূপে সমাধা হুইবে ? 
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গুরু। কেন, দিরে জানে, সে চাষার ছেলে, মাটা কাট। 

সর্দারের খবর বেশ রাখে, তাহাকেই ডাকিয়া! দিতে বল। 

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তবে দিক্ধকে ডাকাইয়। আনাই । 
গুরু । কাহাকে পাঠাইবে ? 
শিষ্য। রাখালকে 1 

গুরু। ভাল, ভাল, রাখালকে পাঠাইলেই ঠিক্ হইবে। 
যথ! সময় দির, বাবুর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিল, 

ছেলাম গো বাবু! আমাকে খবর করেছেন কেন? 

বাবু। তোমাকে আর একটা কর্ম করিতে হইনে। শীঘ্ব 
একজন মাটী কাটার সর্দার (যাহাকে দফাদার বল! যায়) তাহাকে 

ডাকিয়া আন। 

দির। মুই না করিলে এ কাজকে কর্বে বাবু! তাকে 

কিসের লেগে খবর করছেন ? 

বাবু। আমি একটী পুফকরিণী কাটাইব। 
দির । রেশ, বেশ, তবে আমি একজন দ্ফাদারকে ডেকে 

আন্ছি। 

বাবু। তবে আর বিলম্ব করিও না শীপ্ত যাও । 

দির। ছেলাম বাবু ! তবে মুই চল্লাম। 

তংপরে পুক্ষরিণী সন্বন্বীয আর আর আবশ্তকীয় বিষয় 

[লোচন। হওয়ার, গুরুদেব বলিলেন, পুস্করিণী খনন করিবার 

জন্ত একটা শুভদিন আবশ্যক হইতেছে । 

শিষ্য । আপনি গুরুদেব, শুভ অস্ুভ আপনিই স্থির করি- 

বেন, আজ্ঞ! করুন, যে দিন শুভ. হইবে, পেই দিনেই কার্ধয 

আরম করিব। 
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গুরু । ভবে পঞ্জিকাখান! আনিয়া! ঘ[ও, দিন্ট! স্থির করিয়া! 

ফেল! ধাউক। 

শিষ্য । পঞ্জিকা আনয়ন পূর্বক গুরুদেবের হস্তে প্রদান 

করিলেন। গুরুদেব পঞ্জিক। পাঠ করিয়া বলিলেন, উপস্থিত 

পুফরিণী খনন করিবার শুতদিন পাঁওয়! যাইতেছে না। অগ্র- 
হায়ণ মাহার ৪ঠ1 তারিখে যে শুভদ্িন আছে, তাহ! খুব ভাঁল। 

আমার মতে এ দিনে পুক্ষরিণী খননের কার্য আরম্ভ করিলে 
ভাল হয়। 

শিষ্য । যেআজ্ঞ আপনি যাহা স্থির করিবেন, তাহাই 

আমার শিরোধার্য্য । 

এমন সময় দির, একজন দফাঁদারকে সঙ্গে লইয়া! উপস্থিত 

হইল ড এবং বলিল, ছেল।ম গো বাবু! এই দফাদার আপি- 

য়াছে। 

বাবু। বেশ, বেশ, তুমি কি পুকুর কাটার কাজ করিয়! 

থাক ? 

দফাদাঁর। আঁঙ্ঞ! হা! মশাই ! 

শিষা। দফাঁদারের সহিত আর কোন কথা না কহিয়া, 

গুরুদেবকে সংবাদ দিলেন । 

তৎপরে গুরুদেব বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কোই ফাদার? 
এই দিকে এন। 

দকাদার নিকটবর্তী হইরা, প্রণাম পুর্বক কহিল, মশাই কি 
'আজ্ঞ। হয় বলুন। 

গুরুদেব বলিলেন, তুমি কি মাঁটীকাটার সর্দারী কাজ 

করিয়। থাক ? তোমার নাম কি ? 

(৩) 



২৬ কৃষি-প্রণালী ৷ 

দফাদার বলিল, আজ্ঞা ই! মশাই, আমার নাম ছিষ্টিধর চৌং। 

গুরুদেব বলিলেন, তুমি কি জাত বাপু ? 

স্প্টিধর। আমি দক্ষিণআঁড়ি কৈবর্ত। 
গুরু। ভাল, ভাল, বস, আশীর্বাদ করি সুখে থাক। 

তামাঁক খাঁও। আচ্ছা স্থগ্িধর ! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা 

করি, তুমি পারিয়া উঠিবে কি? 

হৃষ্টিধর। কি কথ! মশাই ? 
গুরু । কথা এই--আমাঁর শিষ্য একটা পুক্করিণী কাটাঁ- 

ইবে, সেই কার্য্যের ভার তোমাকে লইতে হইবে । 

স্থষ্টিধর। তাহার জন্ত আপনাদের ভাবনা কি ! আমাকে 

যেমন পুকুর কাটাইয়া দ্রিতে বলিবেন, ঠিক সেইরূপ কাটা- 
ইয়া দ্িব। আমি কত বড়' বড় লোকের ঝিল, পুকুব 

কাটাইয়া দিয়া আপিয়াছি, আপনাদের ত বোধ করি, ছোট 

পুকুর হইবে, ভাহার জন্ত চিন্তাকি? এখন দরদামে বনাবনি 

হলেই হয়। 

খরু । কি হিসাবে দর লইবে বল। 

স্ষ্টি। আপনি বিজ্ঞলোক, আপনার কাছে আমি আর কি 

দর দিব মশাই ! 

গুরু । তাহীকি হুইয়। থাকে বাপু! তোমার যাহাতে 

পৌধাঁইবে, তাহাই বলিবে। আমি ব্রাহ্গণ, আমার কাছে মিথ 

কথা কহিওন, পাঁচ জায়গায় উচিত দর যাহ! পাইতেছ তাহাই 

বল, আমর! দিতে প্রস্তত আছি। 

ৃপ্টিধর | আমি মিথা। কথার লোক নগ্ন মশাই ! একাজ করি 

আর নাই করি, ঠিক কথ! বলিব। কেননা, আজকাল চালের 
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বাজায় বড়ই আক্রা, কুলি মজুর অল্প দরে পাওয়া যাঁয় না, লাভ 
করিতে এসে, শেষে কি লোক্সান্ দিয়ে যাঁব মশাই ! 

গুরু । সেকি কথা! লোক্সান দেবে কেন, বাপু ! 

তুমি একজন পাকা লোক, তোমার কি কোন কার্যে লোক্মান 

হইয়া থাকে, কীচা লোকেরই লোক্সান হয়। 
স্বট্িধর। আপনার আশীর্ধাদে তাহা ন! হইলেই ভাল। 

কিন্ত আর একটী কথা আপনাকে নিবেদন করি, যে স্থানে 
পুফরিণী হইবে, সেই পুক্প্পিণীর চতুর্দিক পাড়ের উপর কেবল 
মাটী কাড়ি করিয়া রাখিতে হইবে, না বাগানে সমস্ত ছড়াইয়! 

দস্তরমত সমান করিয়া দিতে হইবে ? 
গুরু। হাঁ, হা, তাইত বলি কার্যের লোক না হইলে 

কি কার্যের কথা বুঝিতে পারে ! 

স্থছিধর । আপনারা যাহা বলিবেন, তাহাই করিয়! দিব, 
কিন্তু ঠাকুর ! তাহার মধ্যে আর একটী কথা" আছে। 

গুরু । কিকথাবাপু? 

সৃষ্টিধর। কথাটা এই, পুকুর হইতে মাটা তুলিয়া, সমস্ত 
বাগানে ছড়াইয়! সমান করিয়া দিতে হইলে, তাহার মজুরী 
স্বতন্ত্র। মাটীর দৌড় না বুঝিয়াদর ঠিক করিতে পারিতেছি না। 

গুরু । ই, ই, বটে, বটে! আচ্ছা, তবে কল্য বৃহস্পতি 

বার, বার বেলাও পড়িতে পারে, শুক্রবার দিন প্রাতঃকালে 

এখানে উপস্থিত হইও, আমি সঙ্গে করিয়! তোমাকে বাগানে 
লইয়া যাইব । মাঁটী কিরূপে বাগানে ছড়াইয়। ফেলিতে হইবে, 

তাহাও দেখাইস্ব। দ্রিব। তুমি মাটার দৌড় বুঝিয়া আপনার 

মন্কুরীগণ্ড ধার্য করিয়! লইবে। 
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স্থষ্টিধর। যে আজ্ঞা, তবে আজ আমার আর কোন কথ 

'নাই, আপনার কথামত শুক্রবারে আপিয়া দর ঠিক করিয়া 

.লইব ; আজ বেল নাই, অনেক দূরে যাইতে হইবে, গণাম হুই, 

আশীর্বাদ করুন। 

গুরু । কল্যাণ হউক । 

ততপরে শিষ্য গুকদেবকে বলিলেন, প্রভেো ! আপনি ষে, 

দফাঁদারের সহিত কথা বার্তী করিলেন, উহাঁর দ্বারা এই গুরুতর 

কার্ধয সমাধা হইবে কি? 

গুরু । হা বাপু! দফাঁদারটী একজন পাকা লোক, ও এ 

কাজের কাজী বটে, এক্ষণে তোমার ভাগ্য । 

শিষ্য। কিরূপ নিয়মে দর লইবে তাহার কিছু কত 
হইল কি ? 

গুরু। নাবাপু! চুক্তি না হইবার কারণ এই যে, সে 
এই কথ! বলিল, পমাটার দৌড় বিবেচনায় চুক্তি হইবে” একথাটা৷ 
অনঙ্গত নহে, মাটী কাটার দরচুক্তির নিয়ম শী রূপই হইয়া থাকে 

বটে। স্থানান্তরে থাকিয়া পাক চুক্তি হইতে পারে না, সারে 
জমীত্তে উপস্থিত হইড় মাঁটার বৌনি বিবেচনায় দর চুক্তি হইলে 
ভবিষ্যতে আর কোন গোলযোগ করিতে হইবে না। তজ্জন্যই 
তাঁহাকে শুক্রবারে প্রাতঃকালে আসিতে বলিয়াছি, সেই দিনে 

সকলে বাগানে উপস্থিত হইয়া, সকল কাধ্যের মীমাংসা করিয়া 

ফেলিব। তুমি কিছু টাকা, ও আট আনা দামের ্ট্যাম্প এক 

খান সংগ্রহ করিয়া! রাখ । 

শিষ্যা টাকার, যোগাড় একরকম করা ইহয়াছে, 
তবে ষ্ট্যাম্প খানা আনাইতে হইবে। আর অন্য যাহা। 
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আবগ্তক, তাহা এই মময় বলুন, তাহাঁও আনাইয়া 
রাখিব । 

গুরু । ভাঁল কথা মনে পড়েছে বাপু! কিছু বেটের 
দড়ি আনাইতে হইবে। 

শিষ্য । বেটের দড়ি কেন প্রভো ? 

গুরু । হায় আমার অদৃষ্ঠ ! বেটের দড়ি কি হইবে তাঁহাঁও 

জান না। দড়ি ফেলিয়া! জমীর অংশ করিয়া, পুক্ষরিণীর স্থান নির্ণয় 

করিতে হইবে । এবং পুঙ্করিণীর স্ত্রপাত করিতেও কিছু দড়ির 

আবশ্তক হুইয়! থাকে এ 

শিষ্য । তাহার অভাব কি প্রভে। ! চিন্তের মা দিবারাত্র বেটে 

কাটে, প্রাতঃকালে রাখালকে খাঠাইলেই আনিয়া! দিবে। 

তবে ্ট্যাম্প খানার জন্তই বড় গোলষোগ দেখিতেছি। ভেগার 

ত নিকটে নাই, যে শীঘ্র আনাইয়! দিব,এখ্খান হইতে প্রায় এক 

ক্রোশ যাইতে হইবে, ষ্ট্যাম্প না হইলে কি চলিতে পারে ন।? 

গুরু । নাবাপু! ষ্র্যাম্পখানি বিশেষ আঁবশ্তক হইতেছে, 
কেন না, দফাদারকে অগ্রিম কিছু টাকা দিতে হইবে, আজ 

কাল যেরূপ সময় পড়িয়াছে হটাৎ কাহাকেও বিশ্বাম কক্ষ যায় 

না, পাকা বন্দবস্ত না করিয়া] কোন কার্ধ্ে ব্রতী হইলে ভবিষ্যতে 

গোলযোগে পড়িতে হয়, তজ্জন্ত বলিতেছি যে, একথানি আট 

আন! মূল্যের ্ট্যাম্প আনাইয়া দফাদারকে যে অগ্রিম টাক! 
দেওয়! হইবে, তাহার রসিদ ও এগ্রিমেন্ট পত্র লিথিয়া লইন্ডে 

হইবে। 
শিষ্য। তবে তষ্ট্যাম্প থানার বিশেষ আবশ্তক দেখিতে ছি, 

স্থতরাং কল্য প্রাভঃকশ্রে আমি নিক্ষে গিয়। খরিদ ফরিয়া 
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আনিব। আর আপাততঃ কল্য কত টাকার আবহক হইষে, 
তাহা বলিয়! দিন, আমি মজুত করিয়া রাখিব । 

গুরু । পঞ্চাশ টাকা। 

তৎপরে শুক্রবার দিন স্ষ্টিধির আসিয়া গুরুদেবকে প্রণাম 

পুর্ব্বক কহিল, ঠাকুর মহাঁশয় ! আশীর্বাদ করুন। 
গুরু । এস বাপু! স্থখে থাক। 

স্ষ্টিধর। তবে আজ মাটীকাটার দরটা চুক্তি করিয়! 
দিবেন কি? 

গুরু | ই তার আর ছুই কথ! আছে কি! চল তবে বাগানে 

যাই। আর এই দড়ি ও কাটারীখানি লইয়া অপর একজন 

লোক ডাকিয়া সঙ্গে করিয়াঁলও। 

হ্টিধর | আচ্ছা, আপনারা অগ্রসর হউন, আমি সমস্ত 

যোগাড় করিম পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছি। 

গুরু । তবে শীত এস, বিলম্ব করিও না। 

শ্য। যে আজ্ঞা, চলুন। 

ক্ষণেক পরে সকলে বাগানে উপস্থিত হইয়া, জমী শীর্ঘে 
প্রস্থ মাপ করতঃ, পুঙফ্করিণীর স্থান চিত্রিত করিলেন, এবং 

যথা রীতিতে পুক্করিণীর স্ুত্রপাত “করিয়া, গুরুদেব বলিলেন, 

'এই ত বাপু! পুকরিণীর সথত্রপাত হইয়া গেল, এক্ষণে সৃষ্টি- 

ধরের সহিত মজজুরীর চুক্তি হইলেই কার্য আরম্ভ হইতে 
পারে। 

স্থ। দরের বিষয় ত চুক্তি হইবেই, কিন্তু অগ্রে কিছু টাকা 
দিতে হইবে ঠাকুর ! 

গুরু । তাহার জন্ চিন্তা নাই, পাবে--পাবে। 
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হ্থ। না তাই অগ্রে বলিয়া রাখিতেছি। তবে পুকুর 
কাটার সমস্ত মাটী কিন্ধপে ফেলিতে হইবে, তাহা বিস্তারিত 
রূপে বলিয়া দিউন। 

গুরু। পুষ্চরিণী হইতে যে সমস্ত মাঁটী উঠিবে, তাহ! এমন 
ভাবে বাগানে ফেলিতে হইবে যে, যেন উচু নিচু সমস্ত জমী 
ভরাট হইয়! সমান হয়। 

স্থ। তাহার জন্য আপনাদের কোন চিন্তা নাই, আমি 
সমস্তই ঠিক করিয়া দিব। কিন্তু আর একটী কথা নিবেদন 
করি এই যে, পুকুরের ঢাল কিরূপে মানাইতে হইবে ? 

গুরু । হা বাপু! ভাল কথা মনে করিয়াছ বটে,--পুষফষরিণীর 

চাল বেশী পরিমাণে খাড়। করা হইবে 'না, কারণ, বাগানের 
মধ্যস্থলের পুফরিণী, চারিদিকে গাছপালা, শাঁকূশবজী করিলে, 
তাহাতে যথা সময়ে জল দিতে হইবে, তজ্জন্যই একটু বেশী 

পরিমাণে গড়ানে ঢাল করা নিতান্ত আবশ্তক হইতেছে । এক 

ফুটে মওয়া ছুই ফিট ঢাল রাখিয়া! কাধ্য করিতে হইবে। 
শিষ্য। প্রভো ! একফুটে লওয়! ছুই ফিট ঢাল রাখিয়। কার্ধ্য 

করিতে হইবে, তাহ। আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছিনা ॥ 

গুরু । এক ফুট গভীর স্থানে সওয়! ছুই ফিট ঢাল থাকিলে 

তাহাকে এক ফুটে সওয়1 ছুই ফিট ঢাল কহে। 

স্য। যেআজ্ঞ!, ওরূপ কার্ধ্য অনেক স্থানেই করিয়াছি।, 

এক্ষণে দেখিতেছি যে, মাটার বৌনি অনেক পড়িবে, চতুর্দিকের ” 

দূরত! স্থির করিয়া একটা! চুক্তি করিলে ভাল হয়। 
গুরু। তুমি এককালে ঠিক করিয়া বল, পরে যেন দশ 

জনে অন্যায় না বলে।, 
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স্থ। গভীর কত ফুট করিতে হইবে। 
গুরু । এ সকল স্থানের প্রথ! যেরূপ সেইরূপ করিতে হইবে। 

স্থ। এসকল শ্থানে এক রকম নিয়মে পুক্ষরিণী খনন 
করা হয় না। যেপুফ্করিণী এক বিঘা কি দেড় বিঘা হইবে, 

ভাহাঁর গভীর ১৫১৬ ফিট পর্যযস্ত হইয়া থাকে। কিস্তু এ 
পুক্ষরিণীর গভীর ২০ ফিট না করিলে চলিবে না, যেহেতু মাঁপে 
ছুই বিঘা পুষ্করিণী হইতেছে । আর এককথা, আমরা এক 

নিয়মে কার্ধ্য না করিয়া! ২৩ নিয়মে করিয়া থাকি । যথা, উপর্র 

হইতে ৫ ফিট গভীর পর্য্যন্ত এক দর । ৫ ফিটের নিচে ১০ ফিট 

পর্য্যস্ত উপরের দেঁড়া দর। ১* ফিটের নিচে হইতে ১৫ ফিট 

পর্য্যস্ত উহারও দেড়া দর। ১৫ ফিট হইতে ২০ ফিট পর্ধ্যস্ত 

তাহারও দেড় দর। আর এক রকম পৃথক নিয়ম, আগাগোড়া 
একদর। 

গুরু। হাবাপু! তোমার পুষ্করিণী খনন প্রণালী আমি 

সমস্তই বুবিতে পারিয়াছি। তন্মধ্যে আগাগোড়া দরের কথা 
'যাহা উল্লেখ করিলে, তাহাতেই আমাদের মত আছে, তুমি 
সেইরূপ দর ঠিক করিয়া পাঁক। বন্দবন্ত করিয়া লও । 

স্থ। তাই ভালঠাকুর! ঢাঁল ছাড়! প্রতি হাজার ফিট 

(যাহাকে একটী পাক চৌক] বল্লা যায়) তাহ! ৩ (তিন) টাকার 

“কমে করিতে পারিব না। আর ঢাল যাঁনান, ঘা বসান, 

'«প্রতি হানার ফিট ৪২ টাকার হিসাঁবে পড়িবে। 

গুরু। আচ্ছা বাপু, তাহাই পাইবে, কিন্তু কা্যগুলি যেন 
বেশ পরিফ্াররপ্পে করা হয়। আর কত দিনের মধ্যে সমস্ত 

কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া দিতে পারিবে? 
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স্থ। তাঁহার জন্য, আপনাদের কোন তিস্তা নাই, পরে 
দেখিলেই জানিতে পাবিবেন। আর ছুই মাসের মধ্যে সমস্ত 

কার্ধয শেষ করিয়। দিব । 

গুরু। তবে আর আমরা কোন কথ! বলিতে ইচ্ছা করি 
না, টাকার যদি কিছু আবশ্তক হয় অগ্রে লইতে পার। 

স্থা। যেকআআজ্ঞ, টাকার বিশেষ আবশ্তক হইবে বইকি, 

আপাততঃ কোঁড়াদিগকে অন্ততঃ ২।১ টাকা করিয়! অগ্রিম 

দিতে হইবে। 

গরু । তবে বাটীতে, চল, আপাততঃ পঞ্চাশ টাকা দিব। 
স্য। যে আজ্ঞা, তবে চলুন। 

তংপরে গুরুদেব বাটী-আলিয়! স্থপ্টিধরকে কহিলেন, এই 
পঞ্চাশটা টাক! অগ্রিম লইয়া ছই মাঁস মেয়াদে একখানি 
এগ্রিমেন্ট পত্র লিখিয় দাও । ূ 

স্য। তাহা ত উভয়েরই পক্ষে ভাল। কিন্তু দরদাম গুলি 

একটু পাঁকা করিয়া! লেখ! পড়া করিলেই ভাল হয়ূ। আর বাকী 
টাকাটা কয় ওয়াঁদার পাইব তাহার একটা ঠিক হওয়া চাই। 

গুরু । তাহ! সমস্তই ঠিক হইবে বইকি। 

স্য। তবে আর আমার কোন আপত্য নাই। 

গুরু । তবে এশ্রিমেপ্ট পত্র লেখা হউক, তুমি সহী করিয়া 
দিও । 

স্থ। যে আজ্ঞা, লেখা হউক । 



৩৪ কৃষি-প্রণালী। 

শ্রীপ্নী৬ঠকালী:মাতা- 

শ্রীচরণ ভরস।। 

8 
এগ্রিমেন্ট পত্র । তক 

£29 পরী 

টি +2 
(হা চ্ 

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্্র ঘোঁষ, পিতা ৮ ঠাকুর- 
চরণ ঘোষ, জাতিকায়স্থ, পেস! কৃষিকার্ধ্য ও জমীজমার উপস্বত্ব- 

ভোগী, সাং বলাগড়, জেল! ২৪ পরগণা, পরগণে আমিরাঁবাদ, 

ভিন্রীক্ট আলিপুর, সব ডিঃ বারাঁসত, পুলিশষ্টেসন ও সব বেজেইরী 

দমদম! । মহাশয় বরাবরেষু ।--- 

লিখিতং শ্রীস্থতিধর চৌং, পিতাঁর নাম ৮ গৌরগোবিন্দ চৌত 
জাতি কৈবর্ত, পেস! মাটার কার্ধ্য, সাং গৌরীপুর, জেল! ২৪ পং 
পরগণে আনরপুর, ডিগ্রী আলিপুর, সব ডিস্রীক্ট বারাসত, 
পুলিশ-ছ্েসন ও সব রেজেইরী দমদম! | 

কম্ত পুক্ষরিণী খননের এগ্রিমেন্ট চুক্তিপত্র মিদং সন ১২৯৯ 
সালাব্দে লিখিতং কার্য্যানঞ্চাগে আমি আপনার নূতন বাগানের 
মাটীর কার্ধ্য অর্থাৎ পুফরিণী খনন এবং প্রী সমস্ত মাঁটা, স্ামু- 
দায়িক বাঁগানক্ষেত্রে চৌরসকার্ধ্য করণাভিপ্রায়ে আপনার নিকট 

উপস্থিত হইয়!, মাটী কাটাই, ঢোলাই এবং ছড়াঁন প্রতি হাজার 
ফিট মজুরী ৩২ (তিন) টাক] ও ঢালমানান, ঘাস বসান ৪২ হিঃ 

অবধারিত করিয়া, অত্র এগ্রিমেন্টপত্র লিখিয়া, প্রতিজ্ঞা করিতেছি 

যে, দুইশত ফিট লম্বা এবং দ্েড়শত ফিট চৌড়া এবং কুড়ি ফিট 

গভীর এই পুক্ষরিণীর মাটী সমস্ত অদ্য হইতে ছুই মাসকাল মধ্যে 
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জন মুর, কোঁড়। লাগাইয়া! কাটাইয়! লেবেল করিয়া দিব, মাটা 

কাটিতে এবং ঢোলাই করিতে, ঝুড়ি এবং কোদাল ও সিউনি 

তক্তা ও রূসী যাহা কিছু আবশ্তক হইবে, তাহা মহাশয়ের সর- 
কার হইতে পৃথক পাইব। ইহা ব্যতীত মহাশয়ের অন্ত কোন 

খরচ লাগিবেক না, তবে মাঁটী কাটার কোড়াদিগের জলখাবার 

ও তাঁমাঁক পৃথক্ সরকার হইতে নিত্য পাইব। ৮ না করুন, যদ্দি 

পুক্ষরিণী খনন করিতে করিতে আকাশের বৃষ্টিপাত হইয়া খাদে 
জল হয়, কিন্বা সরানি জল,.চৌক। হইতে নির্গত হয়, তাহ আমি 

নিজ খরচে সেচাই করির। কাঁধ্য সমাধ। করিয়া! দ্িব। ছুই মাস“ 

মেয়াদ মধ্যে প্রাগুক্ত মাপমত পুষ্ষরিণী সমস্ত কাটিয়া বাগানসমুহে 

গমন্ত মাটী ছড়াইয়1! ফিট করিণা না দিই, তবে মেরাদান্তে হজজুর, 

আমার নিকট খেসারতের দাবী করিতে পারিবেন, এবং 

হঙ্জুরের যে কোন ক্ষতি খেসারত হইবে, তাহ! আমি দিতে বাধ্য 

হইব। মজুরির টাকা যাহা কিছু হইবে, তাহ! পাচ ওয়াদা 
লইব। এবং যথন যে টাকা পাইব, তাহা পৃথক হাত চিঠায়্ 

উঠাইয়। দিবেন, পুক্করিণী খনন শেষ হইলে আগাগোড়া মাপ 

করিয়া সমুদায়ই টাক চুকাইয়া লইব, এই করারে সমস্ত কার্ধ্য 
বুজ সমুজে অদ্য অগ্রিম ৫০২ (পঞ্চাশ) টাক] পৃথক্ হাতচিঠাতে 

উঠাইয়! লইয়া, এই এগ্রিমেন্ট পত্র লিখিয়া দিলাম | ইতি সন 

সদর-তাবরিখ ৪ঠ1 অগ্রহায়ণ। 

নবিসিন্দ1। ইসাসী। 

শ্রীরাধারমণ সরকাঁর। শ্রীহরেককষ নন্দী । নন্দলাল ঘোষ। 

সাং গৌরীপুর । সাং উলা। সাং তেঘরিয়!। 
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চতুর্থ অধ্যায় । 
বেড়। দিবার প্রণালী । 

শিষ্য । প্রভে। ! পুফ্ষরিণী খননের যেমন সুবন্ববন্ত করিলেন, 

তেমনি বাগানের একটি স্ুবন্দবস্ত করিয়া দিন। 

গুরু। তাহার জন্য কোনচিন্ত! নাই, চতুর্দিকে অগ্রে 

বেড়া দে ওয় হইক়্া যাউক। 
শিষ্য । প্রভো! আমি আনরপুর মোকামে বেড়াইত্তে 

গিয়াছিলাম, সেখানে দেখিলাম, কোন বাগানেই বেড়। দেওয়। 

নাই, কেবল চতুর্দিকে পগার কাটা মাত্র আছে, তদ্রপ পগার 
কাটিলে কি চলিতে পারে ন? 

গুরু । আমিও তাই বিনেচনা করিতেছি যে, পগার কাউ। 

ভাল বটে, কিন্তু তাহাতে ২।৩ট! অস্গুবিধা আছে । প্রথমতঃ এক 

অন্ুবিধা এই যে, অনেক জমী নষ্ট হুইয়া যায়, বিতীয়তঃ যেদমন্ত 

গাছ ধারে বসান হর, তাহা রীতিমত বুদ্ধি হয় না। আর চির- 

চ্ছায়ী বেড়! দিতে হইলে, (জে ওল, ভ্যারেও্ড, সঙ্জিনা ও হিজোল- 

ডাল) এই সমস্ত গাছ বসাইতে হয়, কিন্ত ক্রমে তাঁহারা বড় 

হইলে, আওতা প্রধুক্ত কিয়দ্দংশ জমী নষ্ট করিতে পাবে) 
আর যতদূর পর্য্যন্ত উহাদিগে শিকড় বিস্তারিত হইয়া যায়, 

ততদূর পর্য্যস্ত জমীর স্বত্ব শোষণ করে। 

শিষ্য । তবে অন্য কোন উপায় হ্বারা বেড়া দেওয়া যাইতে 

পারেন! কি? 

গুরু। উপায় আছে বই কি। কিন্তু প্রতি বত্দর বৃথা 

কতকট। খরচ করিয়া নুতন বেড়া দিতে হয়। 
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শিষ্য । প্রভো ! আপনি এ পর্যন্ত যত বিষগ্ন উল্লেখ 

করিয়াছেন, সমস্তই আমার পক্ষে হিতজনক, চাঁষ আবাদ, 

বাগান পুকরিণী ইত্যাদি কোন বিষয়েই আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই, 
আঙ্গ সামান্ত বেড়! বাঁধিয়া! যে অনর্থক অর্থ ব্যয় হইবে, তাহ! 

আমার মনে তিলার্ঘ স্থান পাইতেছে না, অবসশ্তই এমন কোন 

কারণ উদ্ভাবন হইতে পারিবে যে, ভবিষ্যতে তাহা পুরণ হইয়। 

যাইতে পারে। 

গুরু । বেড় বাঁধা নান। প্রকাঁর উপাঁয় দ্বার হইতে পারে, 

তন্মধ্যে বাশের খোব। ও বাখারী দ্িয্া যে সকল বেড়া বাধা যায়, 

তাহা উপস্থিত ভাল দেখিতে হয় বটে, কিন্তু প্রতি বৎসর নূতন 

করিয়। বাধিয়। দ্রিতে হয় এবং খরচাও অধিক পড়িয়া থাকে। 

শিষ্য । প্রভো! আমি কোন কোন সংবাদ পরে নর্শরির 

বিজ্ঞাপনে দেখিরাছি যে, এক রকম অসেজ অরেঞ্জ বেড়ার বীজ 

আছে, এ বীদ্ আনাইয়! বাশের বেড়ার ধারে বপন করিলে, 

তব্ষ্যতে ভালক্ূপ বেড়া তৈয়ারি হইতে পারে না কি? 

শুরু । হা, কোন কোন নশরিতে অসেজ অরেঞ্জ বেড়ার 

বীজ পাওয়। যার বটে, কিন্তু তাহার নিয়ম পৃথক রূপ ) অসেজ 

অরেঞ্জের বেড়। ফুল বাগানে দিলে বড়ই শোঁভ। হয়, এরূপ 

(বাউওরীতে) দেওয়া ভাল হয় না। আর এক কথা, অসেজ 
অরেঞ্জের বীজ অঙ্কুরিত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, মাঘ ফাল্তন 

মাসে বীন্বগুলি গরম জলে তিজাইর়া অনেক রকম তাকতদ্ির 

করিতে পারিলে যথাসময়ে কতক অংশ বীজ অস্কুরিত হইয়া থাকে । 

যদিও অসেজ অরেঞ্জের বেড়। দেখিতে অতিশয়. সুন্দর হয়.বটে, 

কিন্ত গাছগুলি বড় হুইয়। বেড়ায় পরিণত হইতে বহুদিন লাগে, 

€& ৪.9. রা 
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এষং সকল স্থানে ব্যবহার যোগ্য নহে। যেরূপ বেড়া দিলে গরু, 

ছাগল ও ছুশ্চবিত্র মনুষ্যুদিগের উৎপাভ নিবারণ হইতে পারে, 

দেইমত বেড়া এই বাগানে দেওয়া নিতাত্ত আবশ্তক। আমর ও 
নিচুর কলম, নারিকেল ও সুপারি ইত্যাদি গাছ, এবং নানা" 

প্রকার (কফি) বিলাঁতী ও দেশী শাক্ শবজী যাহাতে সতত্বই 
নিরাপদে রক্ষা হইতে পারে, তথ্িষযই যুক্তি স্থির কর। আমার 

আস্তরিক ইচ্ছা । বহুকণ্টে, অনেক যত্ব সহকারে চারা! সকল 

রোপণ করিয়া, একরকম আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্বক সন্তান 
সম্ততির মত লালন পালন করিক্নী, আশানুযায়ী ফল গ্রহণ 

করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে আনন্দের সীম। থাকে না, তাহা 

যদি উক্তর্ূপ বিবিধ প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, ভাহান্তে উং* 

কট মনোধবৈদন। অবশ্যই উত্পন্ন হইতে পারে। তজ্জন্তই বলি- 

তেছি যে, অসেজ অরেঞ্জের বেড়া না করিয়া, এক রকম দেশী 
একেপিয়। চায়নান্পিস্ নাক গাছ আছে, তাহার বীজে চারা 
অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, গাছগুলি বড় হইতে ও 

অধিক দিন লাগে না, প্রায় ছই বৎসরের মধ্যে বেড়াতে সংলগ্ন 

হইয়া রীতিমত আবর্তন কারক হইয়া উঠে। দেখিতে সুন্দর, 

কাধ্যেও বেশ ফলদর্শে, এবং চিরস্থারী,বপিলেও অসঙ্গত হয় না। 

মূল্যও সর্ধ্বাপেক্ষা সুলভ । 

শিষ্য। প্রভো ! একেলিয়া চায়নান্পিস গাছের বীজ 
কি প্রকারে বপন করিতে হইবে, তাহ! আমি জানি না। 

শুরু । একেপিয়! চাঁয়নান্পিসের বীজ যথা সময়ে একবার 
রীতিমত অস্কুরিত হইয়া! যদি বেড়ায় সংকশ্ব হয়, আর কোন 

উপদ্রবের ভয় থাকিবে" না। প্রথমতঃ বাশ কাটিয়া খোবা' ও 
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বৈধাঁরী প্রস্থত করতঃ, তাহা দ্বারী ভালরপে বেড়া দিয়া, 
উহার পার্থে সারিমত বীজ বপন করিতে হয়, পরে ছুই বৎসর 

গত হইয়! গেলে, আর বাঁশের বেড়া রাখিবার আবশক হইবে না। 
তবে উহার মধ্যে মধ্যে ২।১টা বাঁশের খুটিমাত্র পুতিয় বাখারীর 
বাতা দিলেই রীতিমত বেড়া হইয়া যাইবে । যখন গাছ সমস্ত বু 
শাখা পল্লব বিস্তারিত করিয়া চতুদ্দিক জঙ্গলময় করিয়া! ফেলিবে, 

খন থুব বড় কাঁচি বা কাটারীর দ্বারা উহার মাথণ ছাটিয়! দিলে, 
ভাহাঁতে গাছ সকল বিলক্ষণ যোট। হইয়া পড়ে, এমন কি ৩।৪ 

বৎসরের মধ্যে খুব মজবুত চিরস্থারী বেড়। হয় । তন্মধ্যে আর 
একটী কথা আছে বাপু! বৎসরান্তে অর্থাৎ প্রতি কার্তিক 

মাঁসে ফেল অবস্থায়) উহার মাঁথ! ছটিয়া! না|! দ্রিলে বড় লম্বা ছইয়। 

পড়ে, এবং বীজ সমন্ত পাকিয় চতুন্দিকে পড়িয়! যায, সুতরাং 

ওঁ বীজের চারা অধিকস্ত বাহির হুইয়া অ।সপার্খের অনেক 
থানি জমী জঙ্গলময় করিয়া তুলে, নতুবা আর কোন দোষ 
উহাতে লক্ষিত হয় ন1। 

শিষা। এ বীজ কত পরিমাণে আনাইলে সমস্ত জমী ঘেরা 
হইতে পারে? 

গুরু। তাহার কোন স্থিরতা নাই, তবে জমীর চতুদ্দিক 
বা (যে পর্য্যন্ত বেড়া দেওয়া! আবশ্থাক হইবে), তাহ। অগ্রে মাপিয়া 

পরিমাণ মত বীজ আনাইতে হইবে । কিন্তু প্র বীজ বপন করি- 

বার প্রশস্ত সময় এক্ষণে নহে । মাঘ সামনের শেষ হইতে বৈশাখ 
মাস পর্য্যস্ত বপন করিতে পারা যায়। শীতকালে এ বীজ বপন 

করিলে লমস্ত অস্কুরিত হইবে না, বৃথা পওশ্রম ও থরচাস্ত 

হইয়! পড়িবে॥ তবে আপাততঃ দামান্ত খরচ করিয়া, বাঁশের 
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বেড়া দিয়া রাখিতে পার-_তাহাই বা এক্ষণে কেন-_যখন অগ্র- 
কারণ ও পৌষ এই ছুই মাস পুষ্ষরিণী কাট! হইতেছে, চতুর্দিকে 

লোক জন ছুটাছুটা করিয়া মাঁটী ফেলিতেছে, তখন তাহার মধ্যে 
বেড়ার কার্য আরস্ত করিয়া বৃথা একটা গোলযোগ করা উচিত 

নহে। বড় বেলা হউক, জন মজুর খাটাইতে বড়ই সুবিধা 
হইবে, দশ টাকার স্থানে সাত টাকায় সমস্ত কায সম্পন্ন হইয়া 
যইবে। 

শিষ্য । প্রতে। ! আপনার আশীর্বাদে আমার নিয়তই মঙ্গল 

হইতেছে । সংসারের সার, ইহ-পর-কালের সার, ইত্যাদি সকল 
কার্যেরই সার আপনি-আঁপনাঁর মুক্তক, পবিত্র দেহ, অটল 
শ্নেহে শীষ্যবর্থকে রক্ষা করিতেছেন ; আমার সম্বল কিছুই নাই, 
একমাত্র আপনার শ্রীচরণই সম্বল, সুতরাং আপনাকে উপ- 

হার দিব্র এমন বস্ত কিছুই নাই। আপনার অনন্ত যুজি, 
ছুশ্ছেদ্য কৌশল, মেঘাচ্ছাদিত প্রভাকরের ন্যায় সময়ে সময়ে 
রশ্মি বিস্তার করিয়া শোভা পাঁইতেছে ; রাজা প্রজ। পাপী তাপী 
সকলেই তদর্শনে ভন্ধমুখে আপনার .গুণকীর্ভন করিতেছেন, 

দয়! মাঁয় শ্রদ্ধা ভর্জি আপনাতে যেরূপ সততই লক্ষিত হয়, সেরূপ 
আর কিছুভডেই হয় না। এক্ষণে অধিক' বেল! হইয়াছে, সন্ধা! 
ও পুজার আয়োজন করিয়া দিই, আপনি তৎকার্ধ্য ব্রতী 
হউন । 

গুরু। আচ্ছা! বাপু! আশীর্বাদ করি, তোমার সকল 

কাধ্যেই মঙ্গল হউক। 
ক্ষণেক পরে শিষ), গুরুদেবকে বলিলেন, এক্ষণে বেড়া 

বণধার কাধ বন্ধ রাখিয়! দেওয়াই কি ভাল প্রভো ? 
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গুরু। ভাপ মন্দ আমার পূর্ব্ব 'কথান্থসারে অবশ্তই বুঝিতে 

পারিয়াছ। ষদি কোনরূপ উপদ্রব নিবারণ ও সীমা বজায় জন্য. 

নিতান্তই বেড়া দিবার ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আপাততঃ 

কোনরূপ আলাপাঁলা দ্বার! সামান্য বেড়া দিয়! এই দুই মাস্ 

কাটাইয়। দিতে পার, পরে মাধ ফাস্তনমাসে নৃতন করিয়া বাধিয়। 
দিতে হইবে। 

শিষ্য । যে আজ্ঞা, তবে তাহাই কর! যাইবে । 

এইরূপে গুরুশিষ্যে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় ডাঁক 

হরকর! আপিয়া, গুরুদেবের শিরোনামীয় পত্র একখানি শিষ্যের 

হস্তে অর্পণ করিল । পত্রখানির মর্ম এই যে, পগুরুদেবের ত্রাঙ্গণী 

জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়। পড়িয়াছেন, অতএব সমস্ত কার্ধ্য ফেলিয়! 

যত শীন্ব তিনি বাটাতে প্রত্যাগমন করিতে পারেন ততই ভাঁল” 

এইরূপ পত্র পাইয়। গুরুদেব বড়ই ব্যস্ত হইয়া! পড়িলেন। 
স্কৃতরাঁং গুরুদেব বাটা যাইবার জন্য নিতান্তই উৎস্থক হুইয়! 

শিষ্যকে বলিলেন,--এক্ষণে আমি আর থাকিতে পাঁরিতেছি ন1, 

বাঁটীতে বড়ই বিপদ উপস্থিত, ব্রাহ্মণী পীড়িত। হইয়াছে । 

শিষ্য । তাহার জন্য আপনি বিশেষ উতলা হইবেন না, 

জগদীশ্বর নিয়তই আপনার সাপেক্ষ--তাহার কপার যেরূপেই 
হউক অবগ্তই তিনি আরোগ্য হইবেন । 

গুরু । তাই বাপু তোমাদিগের কল্যাণে শীঘ্র আরোগ্য 

হইলেই ভাল হয়। আশীর্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হইয়া 

স্ুথে কাল যাপন কর। 

শিষ্য । তবে এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, যে ছইমাস 

পুফরিণী খনন করা হইবে, এ ছই মান গত -হইলেই যত শীত্র, 
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এ বাঁটীতে পদার্পণ করিতে 'পাঁরেন, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টিত 

ন্বাকিবেন। কারণ, আমি অনেক বিষয়েই অনভিজ্ঞ, যাহা কিছু 
শিক্ষা লাঁভ করিয়াছি, তাহাও আপনার অনুগ্রহে, অতএব 

প্রাভো ! এই উদ্যান সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রস্তাবন। যাহা আঁলোচন! 

হইল না, ভাহ! যেন অতি সত্বরেই শ্রুতিগোচর হয় । 

গুরু । সেকি কথা! বাটীর অবস্থা একটু ভাল দেখিলেই 
আমি আসিয়া এখাঁনে উপস্থিত হইব ;উদ্যান সম্বন্ধীয় কথ। বড় 

ছোটখাট নহে_-সম্প্রতি পুফফরিনী খনন করিতেই ছুইমাস লাগিয়া 

গেল, আবার ফল ফুল শাক শবজী বাধা আওলাৎ করিতে 
কত দিন লাগিবে, তাহ! বলিয়া উঠিতে পারি না, তাহাতে আফি 
নিশ্চিন্ত থাকিলে তুমি কি পারিয়া উঠিবে বাপু! সেজন্য 
তোমার কোন চিন্তা নাই-_-আমি সমস্ত কার্যেই স্ুুচারুরূপে 

ব্যবস্থা করিয়া দিব। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস পুষ্করিণী খনন 
হইবে, ফলতঃ এ সময় কোন কার্যযেরই সুবিধা করিতে পারা 

যাইবে না, এবং আমারও বাটীন্তে একট] বিপদ উপস্থিত । 

শিষ্য! যে আজ্তা, তবে আর আদার এক্ষণে কোন কথা 

নাই, যতকিঞ্চিৎ গ্রহণ ককন । 
গুরু । যাহা হউক, এ সময় বড়ই উপকার করিলে বাপু, 

আর টাকার জন্য বড় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না, জগন্মীশ্বর 

রক্ষা করিয়াছেন, তোমণর সকল কাধ্যেই উন্নতি হউক, উদ্যম, 

সাহস উভ্ভয় পদার্থ ক্রমশঃ বদ্ধিত হউক । 

তৎপরে, গুরুদেব বাটাতে চলিয়া গেলেন । এ দিকে শিষ্য 

গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে পুর্ধরিণী খনন যাহাতে শীঘ্র সম্পশ্ন হয়, 

তাহার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । | 
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পঞ্চম অধ্যায় । 

দফাঁদারের সহিত হিসাব নিকাস ।- 

পুক্করিণী খনন শেষ হইতে ন1 হইতে গুকদেব বাঁটী হইতে 

কিরিয়। আসিলেন। শিষ্য সবিশেব কুশল জ্ঞাত হইয়। যথোচিত 

অভ্যর্থনাঁও করিতে ক্রটা করিলেন না । তৎ্পরে ছুই এক দিন 

গত হইয়া গেলে, পুর্ববমত উদ্যান সম্বন্ধীয় কথাবার্তী হইতেছে, 

এমন সময় সৃষ্টিধর আসিয়। প্রণাম পূর্ধক কহিল, ঠাকুর 

মহাশয় আপনার বাটার সকলে ভাল আছেন ত ? উপস্থিত 

ধাহার বেয়ারাম হইয়াছিল, তিনি কেমন আছেন ? 
গুরু | হী বাপু! এক রকম সকলে প্রাণগতিক ভাল আছে, 

ব্রাহ্মণী বড়ই অন্গস্থ হইয়া! পড়িয়'ছিল, সম্প্রতি আরোগ্য লাভ 

করিয়াছে, তোমার পুক্ষরিণী খনন কার্য কত দূর শেষ হইল? 

স্ষ্টি। আপনার আশীর্বাদে তাহা প্রায় এক রকম শেষ 

হইয়াছে তবে বাঁগানের স্থানে স্থানে অল্প মাটী চৌরস হইতে 

বাহ! বাকী আছে, তাহ! বোধ হয় ২৪ দিনের মধ্যেই সমস্ত 

ঠিক হইয়! যাইবে । ্ 

শুরু। ভাগ, ভাপ, শুনিয়া বড়ই সখী হইলাম, আশীর্বাদ 
করি, তুমি পুত্র পৌন্রাদি লইয়। সুখে থাক.। কল্য প্রাতঃকালে 
তুমি নিজে বাগানে উপস্থিত থাকিবে, কার্য সমস্ত কিন্ূপ 

হইয়াছে তাহা আমর! দেখিতে যাঁইব। 
সষ্টি। যে আজ্ঞা, প্রণাম, বে এক্ষণে আমি চলিলাম। 
গুরু । এসপবাপু! 

নি 
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ততপরদিন গুরুশিষ্যে বাঁগান দেখিতে চলিয়া গেলেন ; এবং 

তথায় উপস্থিত হইয়! বাগানের চতুদ্দিক ও পুঙ্করিণী খনন কার্য 
তন্ন তগ্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। স্ৃষ্টিধর, পুফরিণী ও 

উদ্যানাদি সম্বন্ধীয় কার্য যাহ! করিয়া রাখিয়াছে, তাহ! এক 

রফম নিখুঁৎ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং গুরুদেব কোন 
কার্য্েই প্রায় দোষ ধরিতে পারিলেন ন1। 

স্থত্রি। কেমন প্রভো, সমস্ত ঠিক হইয়াছে ত? 

গুরু । হী, সমন্তই ঠিক হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব কোঁণে যাঁহা 

সামান্য একটু গোলযোগ দেখিয়া! আসিলাম, তাহা বোধ হয়, 
তোমাদের দোষে হয় নাই, জমীটাই পূর্বে বড়ই নাবাল ছিল। 

যাহ! হউক, ভাঁহাতে বড় দোষ নাই, কার্য্যগুলি বড় পসন্দসই 

হইয়াছে । এক্ষণে যে কার্ধ্যটুকু বাক্ধী আছে সত্বরই সারিয়া 

ফেল, তোমার হিসাব নিকাস হইবে । এক্ষণে আমরা চলিলাম । 
ততৎপরে, ২৪ দিনের মধ্যে সমস্ত কাধ্য সম্পর হইয়া গেল। 

দেখিতে সুন্দর, অতি পরিপাটীতে যে কার্ধযগুলি সম্পন্ন হই- 

মাছে, তাহ! সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং স্থট্টিধর 
আপনার কার্ধ্যের হিসাব নিকাঁসপ করিবার জন্য বড়ই উতলা 
হইল) আর বিলম্ব করিতে পারিতেছে না, কোড়ার! নিয়তই 

টাক চাহিতেছে, যদিও কাহার বেশী টাক পাওন। হইবে ন 

বটে, তথাচ যাহা প্রাপ্য হইবে, তাহার জন্তই দফাদারকে জালা- 

তন করিতেছে, কি করে, গরীব লোক, দারুণ হুর্ভিক্ষ, দেশে 

চাষ আবাদ তত ভাল হয় নাই, পরিবারবর্গ উদ্দর পুরিয়া আহার 

পাইতেছে না, ঘন ঘন দেশ হইতে পত্র আসিতেছে, সুতরাং 
সামান্ত টাকার জন্ত বড়ই উতল!। 
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এ দিকে গুরুশিষ্যে উদ্যান সম্বন্ধীয় আর আর বিবিধ প্রকণর 

আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। পু্ধরিণী ও জমী মাপ 

করিতে সময় পাইতেছেন না, সুতরাং অন্তান্ .কাধ্য স্থগিত 

রাখিয়া অগ্রে দফাদারের সহিত হিসাব নিকাঁস করিবার জন্য 
উদেধাগী হইলেন । মাধ মাসের ৫1৭1১ দিন হইয়া! গিয়াছে, 

শুভ পিন গুভলগ্নে বাগানে ধাত্রা করিয়া, গুপ্ষদেব দফাদারকে 

বলিলেন, এই ফিতা লইয়। সমস্ত মাপ কর। ছুইজনে রীতি- 

মত ফীত' ফেলিবে, যেন কোনদিকে গোলযোগ ন' থাকে । 

শুরুদেবের আজ্ঞানুসাঁরে, পুক্ষরিণী নিম্ন লিখিত নিয়- 
মাঞ্চসারে মাপ হইতে লাগিল । দীর্ধের দুইদিক্, নীচে উপর, 

চারি মাপ একত্রিত করিয়া, মোট চতুর্থ অংশের এক অংশ 

ধরিয়া লইলেন, এবং প্রস্থেও শ্রী রূপ তলা উপরের চারি মাপ 

একত্রিত করিয়া মোট চতুর্থ অংশের এক অংশ ধরিয়া এবং 
গভীরে তিন স্থানে তিনটা মাপ দিয়া একত্রিত করতঃ উহ্ছার 

তিন অংশের এক অংশ লইয়া, ফালি করা হইল। তাহাতে 
জান। গেল যে, সৃঠিধরের মোট ৩৩৭।%৫ টাকা পাওন! 

হইয়াছে । যাহ। হউক স্থপ্টিধর পূর্বে যাহ ক্রমশঃং-খরচ করিয়! 
রাখিয়াছিল, তাহ। উহা হইতে বাদ দিয়! বাকী টাক। প্রাপ্ত 

হইল । আর ৫২ টাঁক! পুরস্কার ক্বরূপ পাইল । 



৪৬ কৃষি-প্রণালী। 

বণ্ঠ অধ্যায়। 
গৃহাদি নির্মাণের স্থান নিণয় | 

পুঙ্করিণী খনন শেষ হওয়ায় শিষা গুরুদেবকে বলিলেন, 

মহায্বন! ইহ জগতে বৈষয়িক উপার্জনের প্রণালী শিক্ষা 
করিতে সকলেই উৎস, কিন্তু সৎশিক্ষাভাবে উপার্জন কর! 

দুরে থাক্ আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এই দেখুন, চাষ আবাদ 
পু্ষরিণী খনন করিতে আমি কত টাকা ব্যয় করিতেছি, তাহ! 

সংশিক্ষারই প্রভাবে, সতশিক্ষাই আমাকে, উপার্জনের পথ 
প্রদর্শন করাইয়! দিতেছে, যতই কেন আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই না, 
ততই সংশিক্ষা আমাকে দ্বিগুণতর লাভ দেখাইয়! দিতেছে । 

অতএব সতশিক্ষ। উপাঞ্জনের মুলভিস্ভি মাঁনবীয় সংস্কারের সহিত 

জুড়িভূত থাকায় শাখা প্রশাখা অটল ভাবে রহিয়াছে । সহস৷ 

কুসংস্কার বায়বীয় গ্রবলতায় ছিন্ন করিতে পারে না) যেমন শাথ। 

তেমনই সতেজিত থাকে । সুতরাং আশাতীত ফল লাভে 

বঞ্চিত হইতে হয় না। যাহ! হউক, দেব! পুঙ্ষরিণী খনন 

সম্বন্ধে যেমন সংশিক্ষা এদান করিয়াছেন, তদ্রপ উদ্যান সম্বন্ধে 

সংযুক্তি প্রদান করিয়া স্থথী করুন। 

গুরু । উদ্যান সম্বন্ধীয় কথা বড়ই গ্রীতিকর। যেমন 

শুনিতে মধুর তব্রপ ফলগ্রদ ; ফলের বাগান যেমন ফুলের 

বাগানের সমতুল্য, তেমন। ফুলের বাগান ফলের বাগানের সম” 

তুল্য, কেহ কাহাঁকেও পরাজয় করিতে পারে না, ফলের বাগানে 

যেমন দশটাক! লাভ হইয়া থাকে, ফুলের বাগাঁনেও সেইরূপ দশ 
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টাক? লাঁভ হইয়া থাকে । উভয়ই প্রীতিকর ও আনন জনক 3 

তবে ফলের বাগান যেমন চিরস্থায়ী, ফুলের বাগান তন্জরপ চির- 

স্থায়ী নহে, মধ্যে মধ্যে নূতন করিতে হয়। বড় লোকেরা যে 

ফুলের বাগান করিয়। থাকেন, তাহা কেবল বিলাসের জন্য নহে, 

ইচ্ছা! করিলে তাহা হইতে ৪ বেশ দশ টার! লাভ করিতে পার! 

যয়। বর্ভগান সময়ে ফুলের বাগান বড়ই আদরণীয় হুইয়। উঠি- 

যাছে। কি ধনী, কি নির্ধনী, কি ব্যবসাগী সকলেই ফুলের বাগা- 
নের জন্ত ব্যাকুলিত। ফুলের বাগান করিতে পারিলে ফলের 

বাগান করিতে ইচ্ছা করেন না, করুন, তাহাতে নিষেধ করি না, 

কিন্ত রীতিমত ফুলের বাগান না করিতে পারিলে শীঘ্র আয় কর! 

যার না, কেবল বুথা কতকগুলি অর্থের শ্রাদ্ধ কর হয় মাত্র। 

শিষ্য । আপনি যে ফল ফুলের বাগান করিবার কথ। উল্লেখ 

করিতেছেন, তাহ। অতীব আনন্দজনক । ফল ফুলের বাগান 

উভয়ই তুল্যানুতুল্য, এ কথ! অসঙ্গত হইলেও সঙ্গত; কারণ, 

আমি প্রতিবাদক নহি। আপনি যাহা আমাকে শিক্ষা দিতেছোঁন, 
তাহাই আমি শিখিতেছি। উপস্থিত যেরূপ বাগান করিলে 

পুত্র পৌত্রাদি তাহার উপস্বত্ব হইতে সুখ সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা 

নির্বাহ করিতে পারে, সেই মত বাগান খানি করিতে আমার 

বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি গুরুদেব, আপনার নিকট স্থুখ 

হুঃখের সমস্ত কথাই ব্যক্ত করিতে পারা যায় বলিয়াই বলিতেছি। 

এক্ষণে কিরূপে এ ফল ফুলের সুন্দর বাগান করিতে পারা যায়, 

' তদ্বিষয় বর্ণনা করুন। 

গুরু । ফল ফুলের রীতিমত বাগান করিতে হইলে গ্রথমে 

লাঙ্গল দ্বার লমস্ত জমীতে চাষ দিতে হইবে । 
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শিব্য। জমীতে চাষ দ্বিতে হইবে এ কথাটা অসঙ্গত নহে, 
কিন্তু এমন পুক্করিণী খননের পরিষ্কার মাটার উপর চাষ দিতে 

হইবে, তাহার কারণ আমি কিছুই স্থির করিতে পাবিতেছি ন।। 

গুক্ক । উহ্থার উপর ছুই এক বার চাষ দিতে হইবে, তাহ! 
বলিতেছি কেন শুন্বে € কোড়ারা বরন মাথা হইতে যে সমস্ত 

মাটী সজোরে নিঃক্ষেপ করিয়াছিল, তখন সেই সমস্ত মাটা 
অপটিপ। চাপ বাঁধিয়া আছে, আরও, তাহাদিগের যাতায়াতে 

ধিশেষ জমাট বাধিয়! গিয়াছে, একাঁরণ উহার উপর বেশ বাই- 

'ললাক্কল দ্বারা ২$ বার চাষ দিলে এ চাপা মাটা সমস্ত নাড়াচাড়।! 

পাইয়। আল্গ! হইবে এবং রৌদ্র, শিশির ও বায়ু এ মাটীর 
ভিতরে প্রবেশ করিলে উর্ধরাশক্তি বৃদ্ধি হইবে । 

শিষ্য । তবে আর বিলম্ব কর! উচিত হয় না, দিরূকে কল্পাই 

চাষ দিতে বলিব। 

গুরু । হা, তাহার আর কথ! আছে কি! আগামী ব্ধার 

শ্ুধ্যে সমস্ত গাছপালা ও শাক শবজী বসাইতে হইবে, এ সময় 

জমীতে চাষ না দিল্লে আর কবে দেবে বাপু! | 

শিষ্য । প্রভো ! জমীতে চাষ দেওয়া হইলে তাহার গঞ্জে, 

কি চার! ব্দাইতে হইবে $ 
খর । চার! রোপণ যখন ইচ্ছা, তখনই করিতে পারা যায়, 

'্তবে এটী নূতন বাগান বলিয়াই নূতন বন্দবস্ত করিতেছি। 
পমস্তগুলি ঠিক না হইলে চারা রোপণের বন্দবস্ত কর! ধায় ন!) 
কল্য প্রাতঃকালে উভয়ে বাগানে গিয়া, গৃহাদি কোন্ কোন্ 

প্যানে আরস্ত করিলে ভাল হয়, অগ্রে তাহার স্থান নিয় 

করিয়া ুত্রপাত. করিব । 
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শিষ্য । মালির ঘর ও বৈঠকখানা! কোন্ স্থানে হইলে ভাঁল 
হয় প্রভো ? 

গুরু । তাহা এখান হইতে বলিতে পারা যায় না। কল্য 

বাগানে গিয়া বিবেচন! পূর্বক দেখাইয়! দিব। 
শিষ্য । ষে আজ্ঞা, আজ তবে বিশ্রাম করুন, কল্য বাঁগঁনে 

গিয়া সমস্ত দেখাইয়া! দ্রিবেন। 

পরদিন প্রাতঃকাঁলে গুরুশিষ্যে উভয়ে বাগানে চলিয়া 

গেলেন। সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া গুরুদেব বলিলেন, মালি 

থাকিবার ঘরখানা এই পশ্চিষদিকে করা হউক। আর 
ভদ্রলোকদ্িগের বসিবার জন্ত যে ঘর কর! হইবে, তাহা এই 

পুকরিণীর উত্তরাঁংশে মধ্যস্থলে করিলে ভাল হয়। 

শিষ্য । প্রভো। ! মালি থাফিবার ঘরখ।নি দক্ষিণদিকে দব- 

জায় নিকট করিলে ভাল ভয় নাকি? 

গুরু । হইতে পাঁরে বটে, কিন্তু আমার মতে তত ভাল 

বোধ হয় না, কারণ, মালির ঘরখাঁনি এমন স্থানে বাধা 

উচিত যে, মালি ঘরে বপিয়া যেন বাগানের চতুর্দিক সর্বক্ষণ 

দেখিতে পায় ; এবং পূর্ব্ব দ্োরারী ঘর হইলে প্রাতঃকালে রৌদ্র 
পাওয়া যাইবে । 

শিষ্য। প্রভো ! শীতকালে রৌজ্রের বিশেষ আবশ্যক হইয়! 
থাকে, সর্ব্ব সময় রৌদ্র না পাইলে কি ক্ষতি হয়? 

গুরু । রৌদ্র না পাইলে কোন ক্ষতি হইবে তাহ! নহে, তবে 

মালী সময় সময় এ ঘরের দাবায় বসিয়া টবে বীজ ফেলিয়া চাঁরা 

প্রস্থত করিবে, তক্জন্ত এ ঘরের পত্তন পশ্চিমদিকে ব্যবস্থা 
করিলে ভাল হয়। 

(৫) 
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শিষা। তবে বৈঠকথানার ব্যবস্থা কোন্ দিকে করিবেন ? 
আমার মতে মালিরঘর ও বৈঠকখান। একস্থানে পাশাপাশি 

করিলে ভাল হয়, কারণ, সদাসর্বদা মালিকে ভাকিতে স্ৃবিধা 

হইবে। 
গুরু। মালিরঘর ও বৈঠকখান! নিকটানিকটী করিলে মন্দ 

হয় ন। বটে, কিন্তু তন্মধ্যে একটা কথা আছে বাপু! বাগান- 

পুদ্ধরিবী বল, আর বৈঠকখানাই বল, সমস্তই চির-ভোাগ্যবস্ত $ দেই 
ভোগ্যবস্ততে যদি কোন কারণ বশত্বঃ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পায়! 

যার, তাহা হইলে নিরানন্দের সীমা থাকে না। বৈঠকথখানা 

অক্টালিক। বিলাপীর চিরস্গখের জিনিষ; কোন ব্যক্তি ব্হু- 

শোঁকার্ভা হইয়া কোন মনোরম্য হর্থে অবস্থান করিলে, তৎক্ষণাৎ 
তাহার সেই দ্বাকণ মনোবেদনা দুরীভুত হইয়া যাঁয়। তজ্জন্তই 
আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে, বৈঠকখানাটী পুষ্করিণীর উত্তরাংশে 

স্থাপিত করিতে হইবে ) এবং দক্ষিণের বাষু বড়ই তৃত্তিকর ও 
্বাস্থ্প্রদ ) গ্রীষ্মকালে এ পুক্ষরিণীর জল-বাঁু নিয়ত বৈঠকখানায় 

লাগিলে তাহাতে শরীর বড়ই সুস্থ হইবে। 
শিল্ন্য। মহাত্বন! আপনি যে কল যুক্তি উদ্বাবন করিয়! 

গৃহাদি স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন, তাহা! সকলই ভাল হইয়াছে, 

ভরস। করি বুক্ষাি রোপণরও এ রূপ সুব্যবস্থা হইবে ।* 

গুরু । বুক্ষাদি রোপণের স্থব্যবস্থা, নানা প্রকার হইয়া 
থাঁকে। তবে মোটের উপর কথা এই য়ে, গৃহস্থলোৌক সংসারের 

পক্ষে যেমন নানাপ্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখে--হুটাৎ 

অন্তের নিকট চাহিত্তে যায় না, তক্রপ বাগান করিতে 

হুইলে, নাঁনাপ্রকার ত্বুক্ষাদি রোপণ কর বিধেক্ 5 বাগানবাটী 
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গৃহস্ঈলৌকের থাকিলে, সাধারণের নিকট পরিচয় দিতে ভাল, 

এবং মানেরও বৃদ্ধি হয়। বাগানবাগিচা, গৃহ আওলাৎ, 

পু্ষরিণী, কিছু কিছু থাকিলে, সহস1 দাসত্ববৃত্তি না করিলেও 

চলিতে পারে। যদিও পারিশ্রমিক অর্থ আশু সুখকর ঘটে, 

কিন্তু তাহাঁপেক্ষা বাগান বাঁটী পুফরিণী, আওলাৎ, অধিক নুখ- 
কর। এ কথা বোধ হয় অনেকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। 

ধাহা হউক, বাগানটী গৃহস্থালী মত সাজাইতে হইলে, বৃক্ষাদি 
রোপণের ব্যবস্থা ্বতন্্র ভাবে করিতে হইবে | ভবিধ্যতে যাহাতে 
বেশ দশ টাঁক1 লাভ হইতে পারে, সেইমত গাছপালার আয়ো- 
জন করা উচিত হইতেছে। 

শিষ্য। তবে এক্ষণে কোন্ কোন্ গাছের আবশ্তক হইবে, 
এবং কি প্রণালীতে রোপণ করিলে, ভবিষ্যতে কোন অনিষ্ট 

হইবে না, এবং আয় হইবে, তাহারই কথ। উত্থাপন করুন। 

সপ্তম অধ্যায়। 
বুক্ষাদি রোপণের ব্যাবস্থা | 

গতর । যে সকল বৃক্ষ বহুদিনে ফলবান্ হইবে তাহাই অগ্রে 
রোপণ করা স্থিরকৃত হইতেছে । যথ1,--নার্রিকেল, জ্ুপারী, 

আম, জাম, নিচু, কাটাল, তাল ইত্যাদি সুবন্দবস্তান্ুসারে বাগা- 
নের স্থান বিশেষে বসাইলে ভবিষ্যতে প্রচুর অর্থ আর হইতে 
পারে। বাস্তবিক নারিকেল গাছে আমাদের দেশে অধিকস্ত 

আয় হইয়া থাকে, এ কারণ উহ পুঙ্করিণীর চতুর্দিকে সারিমত 

রোপণ করা সর্বধতোভাবে বিধেয় । 
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শিষ্য। প্রভে!! নারিকেল গাছ পুক্ষরিণীর ধারে না বসা 
ইয়া বাগানের প্রাম্তপীমায় (ধারে, ধারে) বা অন্য কোন 

নিরূপিত স্থানে বসাইলে ভাল হয় না কি? | 
গুরু। নারিকেল গাছ, সকল স্থানেই রৌপণ করিলে ভাল 

হয় বটে, কিন্তু পুক্করিণীর ধারে বসাইলে ২৩টী বিশেষ উপ- 
কার পাঁওয়। যাঁয়, অন্য স্থানে বসাইলে তাহ! পাঁওয়। যায় ন]। 

পুষ্ষরিণীর ধারে যতগুলি গাছ রোপণ হইবে শীঘ্রই ফলবান্ হইয়া 
উঠিবে, এনং ব।রমাঁদ সমভাবে যেরূপ ফল পাওয়া ফ্লীইবে, অন্য 

স্থানে তদ্রপ পাওয়া যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, নরিকেল গাছের 

সিকড়ে পু্ষরিণীর পাঁড়ের মাটা এমন আঁটিয়া রাখে যে, কম্মিন্ 
কালেও তাহ! ভাঙ্গিয়। পুক্ষরিণী ভরাট হইয়া যায় না। ভৃতীয়তঃ 

পু্রিণীর ধাঁরে নারিকেল গাছ বসাইলে, প্র গাছের পাতা, 

বাতাসে খড়মড় করিয়া সর্ধদ1 নড়িলে, মৎস্তের শত্রু ভোদড় 

প্রভৃতি জন্ত, তাড়া পাইয়৷ পলায়ন করে, তাহাতে পুঙ্করিণীর 

মৎস্য হাঁস ন। হুইপ! বুদ্ধি হয়। 

শিষ্য । পুক্করিণীর ধারে নারিকেল গাছ বসাইলে যেমন 

বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, ভেমনি অন্য কোন প্রকার গাছ 

বসাইলে তদ্রুপ উপকার পাওয়া! যায় ন! কি? 
গরু । পুক্ষরিণীর ধাঁরে নারিকেল ও তাল গাছ ব্যতীত 

অন্য প্রকাঁর গাঁছ বপাইলে, উপকার হওয়া দুরে থাকুক, বরং 
বিশেষ হানি হইয়া পড়ে । কারণ, অন্যান্য গাছের পাতা সহস। 
ঝরিয়! পু্রিণীতে পতিত হইলে, প্র জল অপেক্ষাকৃত ভারি 

হয়, এবং ক্রমশঃ গাছের পাতা পচিয়া, একপ ছূর্গন্ধ উপস্থিত হয় 

যে, স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট পম্পাদন করে। পানীয় জল 
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মন্থয্যের ও জীব জন্তর জীবন শ্বরূপ; তাহ যদ্দি প্ররূপ বিস্বতা 
প্রযুক্ত পান ও অন্যান্য কার্ষযযে ব্যবহার কর! যাঁয়, তাহ! হইলে 

পরিণামে স্বাস্থ্যের পক্ষে একট! গোলযোগ অবশ্তই উপস্থিত হয়॥ 
আরও দেখ, প্র পাঁতা কিছুকাঁল ক্রমশঃ পতিত হইলে, পুষঙ্ষরিণী 
ভরাট হইয়া যাইতে পারে। 

শিষ্য । দেব! আপনার অকাট্য যুক্তি জ্ঞাত হইয়া আমি 
বড়ই প্রীতি লাভ করিলাঁম। পুঙ্ষরিণীর ধারে নারিকেল গাছ 

বসাইলে পরিণামে কোঁন অনিষ্ট হইবে না, বরং উপকার পাওয়া 
যাইবে, এ কথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিতে পারেন, 

অতএব তাহাই বিধি। কিন্তু চারাগুলি বসাইবার সময় পুষ্ষ- 

রিণীর পাড় হইতে কত দূর অন্তরে বসাইলে ঠিক রীতিমত কার্ধ্য 
কর] হয়, তাহা আমি অবগত নহি । 

গুরু । পুক্করিণীর কিনারা হইতে ২॥ বা ৩ হস্ত ব্যবধানে, 
এবং পার্থে ১২ হস্ত অন্তর অন্তর বসাইয়া, অবশিষ্ট বাগানের চতু- 

দিকে বেড়ার ধারে এ রূপ ৩ হস্ত ব্যবধানে, পার্খে ১৬ হস্ত 

অন্তর অন্তর, এক একটা চার! রোপণ করা! বিধি । 

শিষ্য । প্রভে।! পুফরিণীর ধারে যে সকল চাঁরা রোপণ 

করিতে হইবে, তাহা পার্খে ১২ হস্ত অন্তর অন্তর বসাইতে হইবে, 

আর বেড়ার ধারে যে সকল চার! বসাইতে হইবে, তাহা ১৬ 

হস্ত অন্তর অন্তর বসাইলে ভাল হয়, এ কথার ভাব আমি 
কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । ১৮. 

গুরু । তাইত বলি, কথার ভাব, কার্ষ্যের ভাঁব হঠাৎ "হে 

ব্যক্তি অবগত হয়, তাহাকে এক রকম চতুর বলিলেও বলা 

যাইতে পারে ; তোমাকে ত বাপু তত চতুর বলিয়। বোধ হয় না, 
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সেই জন্ত হঠাঁৎ কোঁন কথার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পাঁর না। 
যাহা হউক, পুঙ্করিণীর ধারে নান্সিকেল চার! ১২ হস্ত অস্তর 
অন্তর বসাইতে হইবে, তাঁহার কারণ এই যে, এ চারার মধ্যে 
মধ্যে সমভাগে ৩টী করিয়া! হুপারী চারা বসাইবার সিদ্ধান্ত 

করিয়াছি। আর বেড়ার পার্খে ষে সকল চারা বসাইতে 

হইবে, তাহা ১৬ হস্ত অন্তর বসাইবার কারণ এই ষে, উহার 
মধ্যে মধ্য এ রূপ স্থপারী গাছ না বসাইয়া এক একটা টাস্বার 

(অর্থাৎ মেহপ্নি, সেগুন, আবলুষ, সিশু, গাভীর ) ইত্যাদি ভাল 

ভাল চিরস্থায়ী কাষ্টের গাছ বসাইবার ইচ্ছ। করিয়াঁছি। 

শিষ্য । প্রভো ! আপনি যে সমস্ত গাছের রোপণের কথা 

উল্লেখ করিলেন, এঁ সমস্ত গাছ বাগানের চারিদিকে না বসা- 

ইয়া পৃথক ভাবে কতক অংশ জমীতে বদাঁইলে কি চলিতে 

পারে না? 

গুরু। হই, তাহাঁও হইতে পারে, তবে আমার কথার মম 

এই যে, টীন্বার প্রভৃতি বড় জাতীয় গাছ বাগানের চতুদ্দিকে 
রোপণ করিলে ভবিষ্যতে তাহাদিগের দ্বার! ছুই একটী বিশেষ 

উপকার পাওয়া যায় । যথ!, ঝড় বাতাস প্রবল হইয়। নান। প্রকার 

ফল ফুলের গাছ সহস! নষ্ট করিতে পারে না ১ এ কারণ বাগানের 

চতুর্দিকে এ সমস্ত বড় জাতীয় গাছ বসাইলে যত বড়ঝাপ্ট! 
উহাদিগের উপর দিয়া কাটিয়া যাঁয়। ভিতরের গাছপালার 

কেন অনিষ্ট করিতে পারে না। আরও দেখ, এ সমস্ত গাছ 

প্রাচীন অবস্থায় ছেদন করিলে, বাগানের বহির্দেশে অনায়াশে 

ফলিক! দিতে পার! যার, তাহাতে ও ভিতরের গাছপালার পক্ষে 
হঠাৎ কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। 
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শিষ্য । আজ্ঞা, তাহাই করা কর্তব্য) কিন্তু পুক্করিণীর ধারে 
৩ হস্ত অন্তর নারিকেল ও স্থপারী চার! বসাইলে, ক্রমশঃ বর্ষার 

জলে পুফুরিণীর পাড় তাঙ্গিয়া কোন কোন গাছ জলময়্ হইতে 
পারে ত? . 

গুরু । তাহা তোমায় অগ্রেই বলিয়া রাঁখিয়াছি যে, নারি- 
কেল গাছের দিকড়ে পুঞ্করিণীর পাড়ের মাটী অতিশয় আঁটিয়! 

রাখে ) সেই অন্ত এ ৩ হস্ত ব্যবধানে চার! সকল বসাইলে ভবি- 

ষ্যতে কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। 

শিষ্য । বাক্ প্রভো, শ্রী কথাট। ন! হয় আমার ভুল হই 

য়াছে, কিন্তু চতুর্দিকে বেড়ার ধারে যে সকল গাছ বসিবে, তাহা 

৩ হস্ত জমী ন। ছাড়িয়া একেবারে বেড়ার ধারে একহাত কি 

আধ হাত ছাড়িয়। বসাইলে কি ভাল হইতে পারে না? 

গুরু। হা ন্ধপ বেড়ার গায়ে অথবা! এক আধ হাত 

ছাড়িয়া অনেকেই গাছ বপাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু বিবেচন! ন! 

করিয়! গাছ বসাইলে ভবিষ্যতে ২৩টা দোষ ঘটিতে পারে। 

যথা, প্রথমতঃ এই এক দোষ,-যদি কোন সময়ে বাগানের 

বেড়! উঠাইয়! ইষ্টক নির্মিত প্রাচীর দিতে হয়, তাহা হইলে ত্র 

সমস্ত গাছ সমূলে বিনষ্ট না করিলে প্রাচীরের স্থান পাওয়া বড়ই 
কঠিন হইয়। উঠে। দ্বিভীর়তঃ,__-নিতাস্ত বেড়ার নিকটবর্তী 

গাছ রোপণ করিলে, তাহার ডালপাল! সকল ঝুপিয়। পারছে 
অপরের জমীতে পড়িলে একটা গোলযোগ (বিবাদ ) উপস্থিত 
হইবার সম্ভাবনা । তজ্জন্ত তই ভাল সকল যদ্দি কোন গতিকে কাটিয়। 

ফেলিতে হয়, তাহাতে গাছ সকল অবস্তই নিস্তেজিত হইতে 
পারে। তাই বলিতেছি যে, বেড়া হইতে ৩হস্ত অন্তর গাছ 
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বসাইলে সর্ধতোঁভীবে ভাল হয়। যদি বল, প্র সকল 
গাছের ডাল বৃদ্ধি হইয়া অপরের জমীতে যাইবারও সম্ভাবন! 

আছে, কিন্তু তাহাতে তাদৃশ ক্ষতি হইতে পারে না। কারণ, 

যে সকল ডাল বৃদ্ধি হইয়া অপরের জমীতে গিয়! পড়িবে, তাহার 

অগ্রভাগ মাত্র যাইবে--মূলদেশ অস্ততঃ ৩1৪ হস্ত বাগানের 
ভিতর থাকিবে, সুতরাং কাটিয়া ফেল। কি ভাঙ্গিয়! দেওয়! হঠাৎ 

হইতে পারে না। যদিও কাটিয়া ফেলে, অগ্রভাগ মাত্র কাটিবে, 
তাহাতে গাছের পক্ষে কিছুই হানি হইবে ন1। 

শিষ্য । প্রভো! আপনার অকাট্য যুক্তি অবগত হইয়! 

পাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। এক্ষণে উদ্যান সম্বন্ধে আর 

কোন কথ। কহিতে ইচ্ছা করি না, আপনি যাহ! আজব করিবেন 

তাহাই আমি করিতে প্রস্তত আছি। 

গুরু |" তাহা কি হইয়া থাকে বাপু । জিজ্ঞাঁপা না করিলে 

কোন বিষয়ই অবগত হওয়া যায় না । আর বাঁগান বাটা প্রস্তত 

করিতে হইলে নিজের পসন্দমমত কতকটা হওয়া আবশ্তঠক। যে 

বিষয়ে তোমার সন্দেহ জন্মিবে, অবশ্ঠই তাহ। প্রশ্ন করিতে পার, 

তাহাতে কুষ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। 
শিষ্য । আজ্ঞ৷ ই প্রভো, কৃষিকার্ধ্য সম্বন্ধে আমি নিতাস্ত 

তজ্ঞ বলিয়াই প্রত্যেক কাজেরই তথ্যাতথ্য লইয়। থাকি। যে 

বিষয়ের বত অনুসন্ধান করা যাঁয়, ততই তাহার নিগুঢ় মর্ম সত্বরে 
হৃদগঙ্গম হইয়া! থাকে । বিশেষতঃ আপনি গুরুদেব, কতকটা 
জান! শুনা থাকিলেও আপনার :আঁজ্ঞ! ব্যতীত কোঁন কা্যেই 

ব্রতী হওয়া! যায় না। অতএব ,আমার প্রশ্ন নিতাত্ত অযৌক্তিক 
নহে। 
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গুরু । তুমি যে সকল বিষয় আমাকে প্রশ্ন করিয়া থাঁক, তত" 
সমস্ততেই একটা না একট! কারণ প্রায়ই দেখিতে পাওয়। যাঁয়। 

তজ্জন্য অন্তাঁয় প্রশ্ন হইলেও ন্তাঁয় বলিয়। শ্রুতিগোঁচর হইয়া 
থাকে । অতএব তাহ! সাদরে গ্রহণীয়। 

শিষ্য। তবে এক্ষণে আমার জিজ্ীস্ত এই যে, এই উদ্যা- 
নাঁদিতে অন্ঠান্ত ভাল ভাঁল ফল ফুলের কলম ও নান! প্রকার 

কফি, শাকশবজী বাগানের কোন্দিকে কি গ্রকাঁরে রোপণ 

করিতে হইবে, তাহা বিস্তারিত রূপে ব্যক্ত করিয়া আমার 
উত্সাহ বর্ধন করুন। 

গুরু । হী, অন্যান্য চারা রোপণের প্রণালী যাহ! উল্লেখ 

করিলে, তংসম্বন্ধে অগ্রেই স্থির করা হইয়াছে যে, পুঙ্করিণীর 
পশ্চিমে, উত্তর দক্ষিণ লহ্বা, যে কতকটা জমী আছে, তাহাতে 

নাঁন। প্রকার ভাল ভাল অত্্রের কলম বসাইতে হইবে। কারণ, 

পশ্চিমদিকে সুর্ব্যোস্তীপ বেশী লাগিলেও অশ্রের বাগানের কোন 

অনিষ্ট হইবে না। আর পুক্ষরিণীর পুর্ব, উত্তর দক্ষিণ লক্ব! যতট! 

জমী আছে, উহাতে নানা প্রকার উত্কুষ্ট নিচুর কলম এবং 

অন্যানা দেণীয় বিদেশীয় ফলের গাছ বসাইতে হইবে। আর 

নাঁন। প্রকার পিয়ার ও গোলাপ জাম, এ বৈঠকখানার পশ্চাতে 

জনী সমূহে রোপণ করিয়া দাও। ভাল ভাল লেবুর চাঁর! যদি 

বসাঁইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যে অবশিষ্ট জমী আছে তাহাতে 
বমাইলে ভাল হইতে পারে। কিন্তু বাঁতাবী লেবুর চারাগুলি 

পুক্ষরিণীর ধাঁরে ধারে বসাইতে হইবে । আর পুষ্করিণীর দক্ষিণ- 
দিকে যে খানিকট। জমী আছে, উহাতে নাঁন। রকম ফুল গাছ 

বসাইলে অতিশয় সুন্দর দেখিতে হুইবে। 
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শিষ্য । প্রভো ! আপনি ধাহা স্থির করিলেন ভৎসম্মস্ত ভাল 

হইয়াছে, কিন্তু & সমস্ত গাই যদি পৃথক ভাবে না বসাইয়! এক- 
ভ্রিত করিয়া বসান হয়, তাহাতে পরিণামে কোন দোষ 

ঘটে কি? 

শুরু। না, নী, অমন কাজ করিও না বাপু। ধীরূপ সম- 
ভাবে গাছ বসাইলে, দেখিতে বড় ভাল হইবে না,-আরও 

অনিষ্ট হইতে পারে। অত্রগাছ সর্বাপেক্ষা বড় জাতীয় গাছ, এ 

বড় জাতীয় গাছের মধ্যে মধ্যে ছোট জাতীয় গাছ রোপণ 
করিলে, ছোট জাতীয় গাছের পক্ষে বড়ই হানি হইয়া থাকে । 
কারণ, রৌদ্র, শিশির ও বায়ু বৃক্ষার্দির এক রকম জীবন শ্রক্নপ, 

ভাহ1 যদি এ বড় জাতীয় গাছের আচ্ছাদন কর্তৃক ছোট জাতীয় 
গছ সমভাবে ভোগ করিতে না পায়, তাহাতে উহার জীবিত 

থাকিলেও, ভাদৃশ ফুল ফল প্রসব করিতে পারে না। তজ্জন্য বড় 

ছোট ও মাজারী পৃথক ভাঁষে শ্রেণীবদ্ধ করিয়! বসাইতে হয় $. 
অমের গাছ ইচ্ছামত অন্তর অন্তর স্বান বিশেষে বসাঁইলে কোন 
অনিষ্ট হয় না) কিস্ত নিচু, বিলাতী কুল, গোলাপজাম, সপেটা 
ও পিয়ার! ইহাঁদিগকে এক স্থানে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া না বসাইলে, 

ফলের সময় ফল রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠে। যে হেতু ত্র সকল 
গাছ, ফল অবস্থায় কোন রকম দড়ির আচ্ছাদন বা জাল দ্বার! 

ঢাকা দিয় রাখিতে হয়; সেই জন্য গাছগুলি এক স্থানে 
€ অর্থাৎ নিকটানিকটী) না থাকিলে উক্তরূপ আবর্তন কর! 

যায় না, জুতরাং নানাপ্রকার পণ্ড পক্ষীতে খাইয়া! অনি 

করিতে থাকে । এজন্য অন্তর অন্তর ন! বসাইয়া এক স্থানে 

বসাইবার বিধি হইয়াছে। আর নিচু গাছের বৌল অবস্থাস় 
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যদি বাতাস বৃদ্ধি হয়, ভাহা হইলে বৌল সমন্ত ঝরিয়া যায়। 
এজন্য পশ্চিমদিকে ব্ড় বড় অস্ত্র গাছ থাকিলে পশ্চিমে বড় 

বাতাসে পূর্বদিকের নিচু গাছের কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে ন। 
আর নানাপ্রকার ছুল গাছ, রৌদ্র না পাইলে, শীপ্র বৃদ্ধি ও 

তেজকর হয় না, এজন্য বাগানের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে রোপণ করা 

স্থিরকৃত হইয়াছে। আর এক কথা,--গোলাপজাম ও পিয়ারা 
অপেক্ষাকৃত শীতল স্থানে বসাইলে, ফলগুলি রীতিমত উৎপন্ন । 

হইয়। বেশ বড় বড় হয়। সেইজন্য উত্বরদিকে ব৷ পূর্বদিকে 
রোপণ কর! বিধি হইয়াছে । 

শিষ্য। মহাত্বন্! আপনার রোপণ প্রণালী অবগন্ত হইয়া 
বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। এক্ষণে কদলি গাছ কোন্ স্থানে 
কি ভাবে বসাইতে হইবে, তাহ! বর্ণন করুন। 

গুরু। কদলিগান্থ সকল স্থানেই রোপণ করা যাইতে 

পারে। এক্ষণে যে বেড়ার ধারে নারিকেল গাছ বসান হইবে, 
তাহার মধ্যে মধ্যে এক একটী কলার গাছ রসাইলে ভাল 

হয়। সমস্ত বাগানময় গাছের ভিতর কলারগাছ রোপণ করিলে, 

তাহাতে বিশেষ কোঁন হানি হয় না, বরং কল। গাছের শীতল 

বাতাসে অপর অপর গাছ, প্রথমতঃ দেখিতে বেশ ফুতসই হুইয়া 
উঠে, কিন্তু ভবিষ্যতে একটী দোষে পরিণত হয়, কলাগাছ বাগা- 
নের মধ্যস্থলে রোপগ করিলে বাগান শীগ্রই ছায়াময় হইয়া পড়ে । 
তাহাতে অন্যান্য তরিতরকারী শাক শবঙ্গী কিছুই ভাল 

রূপ উৎপন্ন হয় না। এজন্য কলার গাছ বাগানের মধ্যস্থলে 
( অর্থাৎ যেখানে সেখানে ) না বদাইয়! বেড়ার ধারে বসাইলে 

ভাল হয়) | 



৬৩ কৃষি-প্র ণালী। 

« শিষ্য । আপনি বৃক্ষার্দি রোপণের ।স্থব্যবস্থা করিলেন, 

কিন্ত কোন্ গাছ কত অন্তরে রোপণ করিতে হইবে, তাহা 

ত কোই বলিলেন না! 

« প্্রু। রোপণের নিয়ম যে এক মাপমত না হইলে, বিশেষ 

কোন হানি হইবে, কি কোঁন একট! বিধিবদ্ধ আছে তাহাও 

মহে। আবশ্তক বিবেচনায় স্থান বিশেষে রোপণ করা হইয়! 
থাকে ; তবে গাছ সকল যত পাতাল! ভাবে রোপণ করিতে 

পারা যাঁর, ততই ভাঁল--ঘন হইলে, ভবিষ্যতে ফুল কল উৎপন্ন 

হইবার পক্ষে বিশেষ হানি হয়। 

শিষ্য । দেব ! আর একটা কথ| আপনাকে নিবেদন করি 

ঘরে, রোপণ-প্রাণালী সম্বন্ধে একট। বাঁধ! নিয়ম অবশ্তই থাকিতে 

পারে, কিন্তু আপনার বাঁক্যানুসারে বোধ হইতেছে যে, রোপণ 
প্রণালীর কিছুই নিযরম নাই, তজ্জন্ত আমি সন্দিহান হইরা উক্ত 
বিষয় পুনর্ধার অবগত হইবার জন্য বিশেষ উৎসুক হ্ইয়াছি, 

[পনি অন্ুগ্রহ করিরা তাঁহ। বর্ণন করুন। 

গুরু । কোন নিয়মানুসারে রোপণ প্রণালী হইতে পারে 

না, তাহা আমি পুর্বে বলি নাই। আবশক “বিবেচনায় 

স্থান বিশেষে (রোপণ করিতে পারা যায়” ইহাই বলিয়াছি। 

যাহা হউক, আমার কথার তাংপর্ধ্য এই যে, ধীহার! সচরাচর 

নান! প্রকার বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া! তদ্বিষয়ে কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি 

লাভ করিয়াছেন, তাহার! কোন একট! বাঁধা নিফ্লমের বশীভূত 

না হইলে, কোন কাধ্যই সুশৃঙ্খলরূপে করিতে পাঁরেন না। 
বৃক্ষাদি রোপণ কাঁলে সাধারণতঃ যে সকল নিয়ম উদ্ভাবন হইয়া 

থাকে তাহা ব্যক্ত করিতেছি, মনোযোগ পূর্বক অবগত হও।' 
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বণ, আত্রবৃক্ষ রোপণ করিতে হইলে, দীর্ধে প্রস্থে ২০ হস্ত হইতে 

২৫ হল্ত পর্য্যন্ত রোপণ কর! ধাইতে পারে। 

শিষ্য। আপনার কথিত নিয়ম হইতে যদি কিছু কম 
(অর্থাৎ ১০।১১।১৬ হস্ত অন্তর) আত্মবৃক্ষ রোপণ কর যায়, তাহাতে 

কোন দোষ উৎপন্ন হয় কি? 

গুরু । ভাল সন্দ প্রতোক কার্যেই লক্ষিত হইয়া থাকে, 
তবে কম আর বেশী। যাহাতে কম দোষ লক্ষিত হয় তাহাই 

ভাল। তোমার কথ। অপেক্ষা আমার কথায় কম দোব লক্ষিত 

হইতে পারে। তোমার কথানুষায়ী আম্গাছ রোপণ করিলে 

প্রথমতঃ দেখিতে শুনার হয় বটে, কিন্তু ১1১২ বৎসর পরে এ সমস্ত 

গাছের আনপাশের ডাল বৃদ্ধি হইদ্। পরস্পর জড়তাপ্রযুক্ত ফল 
সমুহ উতৎপপক্গের পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে । এ কারণ, ২০ হইতে 

২৫ হস্ত অন্তর অন্তর পাতলা ভাবে রোপণ করিলে, গাঁছ বেশ 

সতেজিত হইয়। অধিক পরিনাণে বৌল ও ফল প্রসব করে। 
শিষ্য । আত্মবৃক্ষ রোপণ সম্বন্ধে আপনি যাঁহা স্থির করিলেন, 

তাহ! অন্যের পক্ষে অনঙ্গত হইলেও আমার পক্ষে সঙ্গত, কিন্তু 

গ্রভো, অনেক অন্তর অন্তর চারাগুলি বপাইবাঁর কথা শ্রুত হইয়া 
আমার মনে অধিক ফীকৃর্ষীকৃ হইবে বলিয়া বো হইতেছে। 

যাহ! হউক, আপনি যখন এ বিষয় বিশেষ তন্বজ্ঞ, তখন আপ- 

নার সকল কথা বজায় রাখা, আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। এক্ষণে 

অন্যান্য গাছের রোপণ প্রণালী বলিয়া আমার সংশর ভঙ্গন 
করুন। পু 

এিক্ষ। নিছু ও কুলগাছ রোপণ করিতে হইলে দীর্ঘ এস্থে 
১২ হস্ত হইতে ১৬ হস্ত পর্য্স্ত রোপণ করিতে পারা যায়। আর 

(৬) 
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পিয়্ারা বসাইতে হইলে ১০ হস্ত অন্তর অস্তর যোপণ বিধি। 
গোলাঁপজাম ও জামরুল, নিছু ও কুল গাছের ন্যায় ১২ হইতে 

১৬ হস্ত পর্য্যস্ত রোপণ করা যাইতে পারে । কিন্ত সপেটা বসা- 

ইতে হইলে আম্ম গাছের ন্যায় ২০।২৫ হস্ত অস্তর অস্তপ্প রোগখ 

করিলে ভাল হয়। আর বাতাবী লেবু এ নিছু, কুল গাছের ন্যায় 
১২ হস্ত হইতে ১৬ হস্ত পর্য্যস্ত রৌপণ বিধি। কিন্তু অন্যান্য 

লেবুর চারা বসাইতে হইলে, ৮ হস্ত হইত্বে ১০ হপ্ত অস্ত্র অন্তর 
বসাইতে হইবে । আতা! ও নোন চারাগুলি বাগানের চতুদ্দিকে 

বেড়ার ধান্গে ৮ হস্ত অস্তর অস্তর বসাইলে ভাল হয়। 

শিষ্য । আতা ও নোনারভ্ারাগুলি বাগানের মধ্যে মধ্যে 

বসাইলে কি কোন দোষ ঘটিয়া থাকে ? 
গুরু । না বাপু, তাহাতে কোন দোষ নাই। তবে বেড়ার 

ধারে বসাইবার তাৎপর্য এই যে, আতা ও নোন। গাছ বিশেষ যত্ব 

না করিলেও সমভ্বাবে ফল পাওয়া যায়। এজন্য উহ্বাদিগকে 

বেড়ার ধারে রোপণ করিবার যুক্তি দিতেছি। 

শিষ্য । সে যাহ! হউক প্রভো, হ্থপারী চারাগুলি পুষ্রিণীর 
ধারে নারিকেল গাছের ভিত্বরে ন। বলাইয়া বেড়ার ধারে ধারে 

ঘসাইলে যেন ভাল হয়। 

, গুক্ক। হা, তাহা ও হইত্ত পারে বটে, কিন্ত পরী চারা বসা" 
ইার সম্বন্ধে যে ২৩টী নিয়ম আছে, তাহা ব্যক্ত করিতেছি শ্রুত 
হও । সুপারী গাঁ যেখানে সেখানে অস্ত্র অন্তর রোপণ করিলে, 

তাহাতে গাছ সকল কিছু মোটা হইবাঁর সম্ভাবনা! এবং ফলও কম 

ধরে। আর এক গাছে উঠিয়! পাশের গাছের সুপারী পাড়া যায় না। 
এ কারখ, গ্থুপারীগাছ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া! বপাইবার প্রথ| হইয়ান্ছে। 
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বাগানের যে যে স্থান দিয়া রাস্তা কর! যাইবে, তাহার ছই ধারে 
২| হুস্ত হইতে ৩ হন্ত অস্তর অস্তর স্ুপারী চারা বসাইলে বড়ই 
শ্ুনদর দেখিতে হইবে, এবং আশানুযারী ফলও পাওয়া যাইবে। 

শিষ্য । যে আজ্ঞা, তাহাই কর! ঘাইবে। যাহা! হউক, দেশীয় 

বৃক্ষাদির রোপণ প্রণালী শ্রুত হইয়া অতিশয় আবগ্তকীয় বলিয়! 

বোধ হইল । এক্ষণে যে বিদেশীয় কতকগুলি ফলের চারা রোপণ 
করিতে হইবে) তাহার প্রণালী না৷ জানিতে পারিলে, কিরপে 
বসাইব প্রভো ? | 

শুরু। বিদেশীয় ফল গাঁছের রোপণ্-প্রণালী উহা হইতে 
পৃথক্রূপ ) ভবে মোটে উপর কথ! এই যে, বিদেশীয় ফলের 

চারা একটু শম্শীতল স্থানে বসাইলে ভাল হয়। অগ্রে দেশীয় 
ফলের "চাঁরা রোপণ করিয়া» পরে বিষ্েশীয় ফলের চারার স্থান 

নির্ণয় করিৰ। * 
শিষ্য। প্রভো ! কথিত নিয়মান্ুসারে বুক্ষাদি রোপণ 

করিতে হইলে, রাস্তার স্থান রাখিয়া! সমস্ত জমী মাপ করিতে 

হইবে, নতুবা কোন স্থানে কভ গাছ রোপণ করা.সভ্ভবতঃ তাহা 
জানা যাইবে না। | 

গুক। হা, অগ্রে সমস্ত জমী মাপিয়! তৎপরে পৃথক্ পৃথক্ 

মাপিয়া কোন্ স্থানে ফত গাছ বসাইলে ভাল হয়, তাহা ঠিক 

করিয়৷ একটা ফর্দ করিতে হইবে। এবং সময়মত ও ফর্দ দুষ্ট 
গ্রাছ সকল আনাইয়া যথানিয়মে রোপণ কর! কর্তর্য |, 

শিষ্য। এক্ষণে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, আপনার 

পূর্ব কথানুযারী চার! বসাইবার সময়ও প্রায় হইয়া আসিল, 

আপনি, ২১ দিনের মধ্যে বাগানে পদার্পণ করিলে ভাল হয। 
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গুরু । অবপ্ঠ বাগানে যাইব বইকি বাপু । আমি না দেখিলে 

তুমি কি সকল কার্ধ্য করিয়া উঠিতে পার? বাগানবাটী প্রস্তত 
করিতে হইলে নিজে নিজে না দেখিলে কোন কাধ্যেই সুবিধা 

করিতে পারা যায় না। 
পিরিতি 

অফ্টম অধ্যায়। 
প্লাস্ত। করিবার প্রণালী । 

ততপরে, গুরুশিষ্য বাগানে উপস্থিত হইয়া, গুরুদেব বলি- 

লেন সমস্তই ঠিক হইয়াছে, এক্ষণে মালীকে ডাকিয়া! রাস্তার বন্দ- 

বস্ত করিতে পারিলে ভাল হয়। 

শিষ্য। ত্ীষে ষালী আসিতেছে, উহার হস্তে ' এক্ষণে 
অনেকগুলি কার্ধ্য পড়িয়াছে, আবার এই রাস্তা নির্মাণের 
কার্ধ্য পড়িলে, দ্বিগুণতর বাঁড়িয়। যাইবে? 

গুরু 1 মালীর হাতে যে সকল কার্য হইতেছে, তাঁহা বন্ধ 

রাখিয়া! অগ্রে ব্নাস্তাগুলি তৈয়ারী করা বিশেষ আবস্তক হই- 

তেছে। কারণ, সর্বদ! যাতায়াত করিতে হইবে, নিত্য নূতন নৃতন 

স্থান দিয়। গমনাগমন করিলে আবাদী জমীর মাটা সমস্ত বসিয়া 

: ফইবে, এবং কিছু কিছু শাকশবজী যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, 

তাহাও পায়ের চাপে নষ্ট হইয়! যাইতে পারে। 

শিষা । তবে এই সময় মালীকে রাস্তা নিশ্মীণের প্রণালী 

অনুগ্রহ পূর্বক দেখাইঙ়্া দিউন। 
তৎপরে, গুরুদেব মালীকে বলিলেন, মালী! তোমাকে 

এই রান্তাগুলি অগ্রে তৈয়ারী করিয়া দিতে হইবে, কিন্ত 
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যাঁভায়াতের সুবিধা ও সুন্দর দেখিতে না হইলে মাহিয়ানা 

বাড়াইয়। দিব না । 

মালী। আমি কলিকাতায় অনেকানেক সাহেব বাগানে 

কার্য করিয়া আসিয়াছি। আপনি যেরূপ রাস্তা তৈয়ারী করিতে 

বলিবেন, সেইরূপ তৈয়ারী করিয়া দিব, কিন্তু রাস্তা, চানকা, 

ও পটী পাঁকা হইবে, কি কাঁচা হইবে ? 
গুরু । এক্ষণে আপাততঃ কাচ হইবে। 
মালী। তবে কোন্ কোন্ স্থান দিয়া রাস্তা বাহির করিতে 

হইবে, তাহা ঠিক করিয়া দেখাইয়া দিন। 
গুরু । এই পুফরিণীর কিনারা হইতে ৪ হস্ত জমী মাপিয়! 

(বাদ রাখিক1) চৌড়া ২। হস্ত একটী রাস্তা পুষ্করিণীর চতুর্ধিকে 

বাহির করিতে হইবে । আর এর রূপ বাগানের চতুর্দিকে বেড়া 
হইতে ৪ হস্ত জমী মাপিয়া (বাদ রাখিয়। ) এ রূপ ২॥ হস্ত একটা 

রাস্তা বাহির করিতে হইবে । তৎপরে পুষ্কব্িণীর চতুর্দিকের 
রাস্তার কোণ হইতে উভয়দিকে শ্রী রূপ ২॥ হস্ত পরিমাণ রাস্ত। 
সকল বেড়ার ধারের রাস্তার সহিত মিলাইয়! দিতে হইবে । 

মালী। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা আমি ভালরূপ 

বুঝিতে পারিতেছি না। : 

গুরু । বুঝিতে পারিলে না বাপু। তবে. আমার সঙ্গে 

আইস, যে ষেস্থান দিয়! ঝ্াস্তা হইবে, সেই সেই টি গিয়। 

দেখাইয়। দিতেছি । 

মালী। তাই ভাল ঠাকুর । 
ওরুদেব, মালীকে সঙ্গে লইয়। গুফকরিণীর দক্ষিণ-পুর্ব কোণে 

উপস্থিত হইলেম। এবং বলিলেন, এই যে রাস্তার কোণ পড়িয়াছে, 
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এই কোপ হইতে বরাধয় দক্ষিণদিকে বেড়ার ধারের জান্তা 
সহিত এক একটী রাস্ত! মিলাইয়া দিতে হইবে । এবং এই 
কোপ হইতে পূর্বদিকে ধরাবর এ ধারেক রাস্তার সহিত্ত এক- 
একটা রাস্তা মিলাইয়। দিতে হইবে । 

মালী। আ্ঞা হা ঠাকুর, এইবারে থুবিতে পারিয়াঁছি। 

গুরু । চল তবে অপর কোণে ধাই--.দক্ষিণ পশ্চিম কোণে 

যাইয়া-_-এই রাস্তার কোণ হইতে পশ্চিমদিকে এ ধারের ধাস্তার 
সহিত মিলাইয়! একটা রান্তা হইধে, এবং এই কোণ হইতে 

দক্ষিণদিকের ধারে মিলিত করিম! একটী রাস্তা করিতে হইবে। 
তৎপরে উত্তর পশ্চিম কোণে যাইয়।-_-এখানেও এ রূপ ছইদিকে 

ছুইটী রাস্তা বাহির হইবে। পূর্ণ উত্ত্ন কোণে যাইয়া-. এই 
কোণ হইতে উভয়দিক অমনি ছুইটা ধ্লাস্তা বাহির হইবে। 

গ্রখন ভালকপ বুঝিতে পাঁরিলে ত ? 
মার্লী। আঁজ্ঞ। হা ষর্শাই, সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি, আর 

আপনাকে কিছুই বলিতে ছইবে না! 

গুরু। আর ছুই একটা কথা বলিয়! দিই, যেন ভুলিয়া 
যাইও না। খখন রাস্তাশুলি তৈগ্নারী করিবে, সেই পময় এই 
সমস্ত পৃথক্ পৃথক চৌকার জল বাহির হইবার জস্তঠ এক একটী 
নগ্দাম! জাখিয়া দিবে । আর এই বাগানের উত্তরাংশে ৫ হস্ত 

দীর্ঘে প্রস্থ, ২ বা ২॥ হস্ত গভীর ৪টী গর্ত করিয়া রাখিবে। 
মালী। যে আজ্ঞা, আপনি বাহ! যাহ! বলিয়া দিলেন, তাহার 

একটাও তফাৎ হইবে না। 

শিষ্য । আপনি ধে ফালীফটে উটী গর্ত করিয়া বাদখিতে 

বলিলেন, তাঁহার কারণ কিট 
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গুরু । এ গর্ভে সার তৈয়ানী করিতে হইবে । 

শিব্য। আজ্ঞা হা, সারের কথাটা আমার মনে ছিল ন। 

সার প্রস্তত করিবার জন্ত ৪টা গর্তই ফি কাঁটিতে হইবে? 
গুরু । হা, তাহার কমে ছুশৃঙ্খল! হইতে পারে না । চাক্সিটীতে 

যত সুবিধা! হইবে, ছুই তিনটিভে তত সুবিধা হইবে না, কারণ, যে 
বৎসরের পাতা সেই বৎসর পচিগন! সার প্রস্তত হয় না। আরও 

এক খংসগ্ন (অর্থাৎ দ্বিতীয় বৎসরে ) পচিয়1 পার প্রস্তত হইয়া 
থাকে । সেই জন্ত পাতান্র সারের ছুইটী গর্ত কাটিয়া রাখিতে 

হইবে । আর প্র রূপে গোমধ লার প্রস্তত করিবার জন্য আরও 

ছুইটী গর্তের আবহ্ক হইবে, সুতরাং ৪টী গর্ত না ফাটিলে 

স্থুবিধ। কি হইয়া খাকে বাপু? 

শিষ্য । তবে দেখিতেছি যে, পাতা ভ গোময়ের জন্য একটু 

চেষ্টিত্ত থাকিতে হইবে। 

গুরু । একটু চেষ্টা বড় নয় বাপু, বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে 
হইবে) সার না হইলে কেন কার্যেই সুবিধা কতিতে পারিবে 

না। তাহার জন্য চিত্ত! নাই, গোয়ালার বাড়ী হইতে গোময় 
আ'নাইতে পারিৰে, কিন্ত পাতাঁট। প্রথম এক'বৎসর অন্যান্ত 

সান হইতে আনাইতে হইবে, তত্পব্ে এই ধাগাদেই সমস্ত পাভ। 

পাওয়া যাইতে পারিবে। 

শিষ্য । থে অবজ্ঞা, শ্রক্ষণে হেল অধিক হইয়াছে, বাটীতে 
প্রষ্ভযাগধন ধরা ধাউক। 

গুরু । তবে চল, সন্ধ্য। ও পুজা করিবার সময় হইয়াছে বটে। 



৬৮ কষি-প্রণালী। 

নবম অধ্যায়। 

বুক্ষাদি রোপণের সময় নিরূপণ |. 

পরদিন গুরুদেব আহারাদির পর বৈঠকখানাঁয় বসিয়া 

আছেন, এমন সমর শিষ্য আলিয়া বলিলেন, উপস্থিত কোন্ 

কার্য্যের ব্যবস্থা করা যাইবে প্রভে। ? 

গুরু । বর্তমান সময়ের কার্ধ্য ! কোন্ কোন্ গাছ কতগুলি 
বপাইতে হইবে, তাঁহার একখানি ফর্দ কর! আঁবশ্তক হইতেছে। 

শিষ্য । তবে প্রভে। বাগানে গিয়া সমস্ত জমী মাপ করিলে 

ভাগ হয় না? 

গুরু । জমী না মাঁপিয়া গাছের সংখ্য। কর! হইবে না বটে, 

“ভুমি কি মাপিয়া আসিতে পারিবে, না আমাকে যাইতে হইবে ? 
শিষ্য । আপনি একবার যাইলে বড় ভাল হয়। 

গুরু । তবে চল, যাই না হয়। 

উভয়ে বাগানে উপস্থিত হইয়া জমী মাপ করিয়! কোন্ গাছ 

কত পরিমাণে আবশ্বাক হইবে, তাহার একখানি ফর্দী করিয়া 

লইয়। আসিলেন। এবং শিষ্য বলিলেন, এই ফর্দান্যায়ী গাছ 

সকল কোন্ সময় আনান হইবে প্রভে। ? 
গুরু । জ্যেষ্ঠ মাসের শেষ হইতে আষাড় মলি পর্ধ্যস্ত 

গাছ. রোপণের প্রশস্ত লময়। কিন্তু আন্গাঞ, সকল শময়ে 

রোপণ করিতে পার! খ্বায়, তাহা এক্ষণে আনাইবে কোন ছানি 

হইবে ন। ূ 
শিষ্য। তধে আত্রগাছগুলি এই সময় আঁনাইতে পারিলেত 

গাল হয়। 
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গুরু । 1 বাপু, আত্রগাছগুলির পৃথক্ একখানি ফর্দ করিতে 

হইবে। কারণ, ফর্দে একত্রিত নানা প্রকার গাছ আছে, সমস্ত. 
এক সঙ্গে থাকিলে সুবিধা হইবে না॥ 

শিষ্য । আপনি আজ্ঞা করেনত, এক্ষণেই পৃথক্ ফর্দী করিতেছি। 

গুরু । আমি আর কি বলিয়! দিব, বাগান হইতে যে ফর্দ- 

খানা করিয়া আন! হইয়াছে, উহা! হইতে আমের কলমগুলি 

বাছিয়া লইয়া আর একখানি ব্বতন্ত্র ফর্দ করিতে পার। 
শিষ্য । যে আজ্ঞা, তাহাই করিতেছি । কিন্তু ১৭৫ রক্ণ 

আমের গাছ আনাইতৈ হইবে ? 
গুরু । পার ত বড় ভাল হয়। 

তবে শ্রক্ষখে আমার নিবেদন এই যে, যে সময়ে যে গাছ 

রোপণোপযোগী হইতে পারে এবং যথা সময়ে রোপণ করিলে, 

বাচিৰে কি মরিয়া! যাইবে, তাহা আমাকে অবগত করিয়া 

স্থখী করুন । 
গুরু । তুমি যে কথা উল্লেখ করিলে তন্মধ্যে একটী বিশেষ 

কথ। আছে। স্থান বিশেষে রোপণের সমস প্রশস্ত হইয়! থাকে। 

ধে বাগানে প্রায়ই চাঁষ আবাদ হইয়া থাকে, (অর্থাৎ পুরাতন 

বাগান যাছাকে বলা যাঁর), তাহাতে সকল সময় সকল গাছই 
রোপণ কর! যাইতে পারে, কারণ, পুরাতন বাগান একরকম শষ- 

শীতল স্থান বলিলেও বলা যাঁয়। তাহাতে নুতন গাছ রোপণ 
করিলে সহজেই কার্যে পরিণত হয়, “ইহাই নিশ্চয় জানিবে। 

আর নুতন বাগানে বৃক্ষাদি রোপণ করিতে হইলে, যে গাছ যে 
সদয়ের রোপণোপযোগী তাহার একট! নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই 
দেখ কর্তব্য । কিন্তু আতম্রগাছের পক্ষে কোনরূপ নিষ়্ম অবলম্বন 
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করিবার আবশ্তক নাই; সকল মাসেই রোপণ করা যাইতে 
পারে। পুরাতন, বাগানই হউক, আর নূতন বাগাঁনই হউক 

সকর্প সময়েই আঁত্রগাছ রেপিণ করিলে প্রায়ই ফল লাভে বঞ্চিত 
হইতে. হয় না। জার নিছুগাছ রোপণ করিতে হইলে, বর্ষার 
সময় ভিন্ন রোপণ কর! যাঁর না। নারিকেল ও স্থপারী চাঁরাও 

এ বর্ধার সময় রোপণ করিলে ভাল হয়। অন্য সময়, রোপণ 

করিলে নিত্য জঙ্গ ব্যবহার করিয়াঁও জীবিত রাক' বড়ই কষ্টকর 

হইয়] উদ্ভে। এতদ্বযতীত অন্যান্য ফলের গাছ 'জৈষ্ঠ মাসের শেষে 
কিম্বা আষাঢ় মাসের প্রথমে (বর্ষার প্রারস্তে ) রোপণ করা! 

বিধি। এ সময় রোপণ করিলে সম্মুখ বর্ষার জল ভোগ করিয়া 

গাছ সকল অতিশয় তেজক্ষর হইয়া! উঠে। জার লান। প্রকার 
ফুল গাছ রোপণ করিতে হইলে, কার্তিক ষাঁসে (বর্ধার অস্ত ) 

রোপণ করিলে ভাল হয়। 

শিষ্য । ফুলগাছ বর্ষার রোপণ করিলে, কোন দোষ ঘটে কি? 

গুরু । অনেক প্রকার ফুল গাছ বর্ষার সময় রোপণ করিলে, 

জধিক বর্ধার জলে সিকড় সমস্ত পচিয়া গাছ নষ্ট হইয়া যায়। 

তবে বেল, জুই, মল্লিকা ইত্যাদি ফুলের গাছ বর্ষার সমক্ন 
রোপণ করিলে বিশেষ কোন হানি হয়না, বরং ভাল হয়। 

আর গোঁলাপফুলের গাছ রোপণ করিতে .হইলে, বর্ষধাকালে 

রোঁপণ কর! বিধি নহে। গ্যগ্রহায়ণ মাস হইতে ফান্ধন মাস 
পর্যযস্ত গোলাপচারা রোপণ করিবার প্রসম্ত সময়। এই রূপে 
গুরু শিষ্যের কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তর, হইয়া গেল। তৎপরে বিশ্রাঙ্ 
করিবার জন্য উভয়ে যথাস্থানে চলিক্া গেলেম্ 
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দশম অধ্যায় । 

ব্ুক্ষাদি খরিদের পক্ষে সতর্কতা । 

তৎপরে ছুই একদিন পরে শিষ্য গুরুদেবকে বলিলেন, মহাঁ- 

তন! সৌভাগ্য বশতঃ আমি অনেক বিষয়ই 'অবগত হইয়া কথ- 
প্ষিৎ উন্নতি লাভ করিলাম। উপস্থিত বাগানের অবস্থা যেরূপ 

কার্ধ্য-কারক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই, 
বাস্তবিক এইরূপ শুরুতর কার্য্যের ভার নব-শিক্ষার্থীর পক্ষে কত 

দূর অসহা হইয়াছে, তাহা! আপনিই বিবেচনা করিতে পারেন । 

এক্ষণে নাল! স্থান হইতে নানা প্রকার চারা ত্মানাইয়া রোপণ 

করিতে হইবে--জন মজুর লাগাইয় গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করিতে 
হুইবে,--চতুদ্দিকে পুনর্্বার রীতিমত বেড়াটাও দেওয়া আবশ্তক 

হইতেছে, ইত্যাদি নান! কার্ধা এক সময়ে উপস্থিত হওয়ায় 
আমি সাতিশয় ভাঁবিত হইয়াছি। 

গুরু। তাহার জন্য চিস্তা কি বাপু! আমি যখন তোমার 

বিশেষ সহায়তা করিতেছি, তখন সমস্ত কার্ধাই সহজে সম্পন্ন হইয় 
যাইবে ) তজ্জন্য বিশেষ উতলা হইবার কোন কারণ নাই। প্রথমে 

কলিকাতার কোন জীনিত নর্শরি চুইতে ভাল ভাল আত চারা 

আনাইবার চেষ্টাকর। আত্্গাছ প্রধান ফলকর গাছ, রোপণও 

সরল-ঘময়ে করা যাইতে পারে, স্বৃতরাং উহারই ব্যবস্থা এই 
সময় করিলে, অনেকেই দোম ধরিতে পারিবেন ন।। কিস্তু একটা! 

“বিষয়ে বড় মন্দেহ হইতেছে যে, কোন কোন নর্শরির গাছ বীজাদি 

প্রান্ই মন্দ হইয়! থাকে ) যদি ছুর্ভাগ্যবশতঃ খারাপ গাছ "আসিঙ্বা 

পড়ে, ভরিষ্যত্তে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবন | 
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শিষ্য । কেন প্রভো, আমি অনেক সংবাদপত্রে দেখিয়াছি 
যে, গাছ কিম্বা বীজাদির জন্ত নর্শরির অধ্যক্ষগণ সম্পূর্ণ ভাবে 
দায়িত স্বীকার করিয়া! থাকেন) বিশেষ লেখ! থাকে যে, "গাছ 
কিছ্বা৷ বীজাদি মন্দ হইলে, পুনর্ধার ক্ষতি পুরণ করিয়া থাকি” 

এ কথাঁগুল কি সত্য নহে? 

গুরু। তুমি কি ক্ষেপেছ বাপু? হায় আমার অদৃষ্ট ! ! "যত 

গঞ্জীয় তত বর্ষীয় না” প্ধুম্ধড়াক্ক। সকলই ফক্কা” চক্ষে ধূলি দিয় 
কীর্তন করিবার সুযোগ সংবাঁদ পত্রে ভিন্ন আর কিছুতেই তত 

ভাল হয় না। যাহা হউক, কোন জানিত নর্শরি (অর্থাৎ 

ধাহাদিগের নিজের বাগান আছে ), তাহাদিগের নিকট হইতে 

গাছ সকল আনাঁনই উচিত । 

শিষ্য। গাছ সকল মন্দ হইবার পক্ষে যদ্দি প্ররূপ সন্দেহ 
হয়, তাহা হইলে যে নর্শরি হইতে গাছ সকল লওয়া হইবে, 

তাহার অধ্যক্ষের নিকট এইরূপ পাঁক। বন্দবস্ত করিক্ন। লেখাইয়! 

লইলে হুয় না ?-_-যে, “বীজ ও ফল খারাপ হইলে খেসারতের 

জন্য দায়ী থাকিব ।” 

গুরু । প্র রূপ কথা, তাহারা সহজেই লিখিয়া দিতে পায়েন, 

কিন্ত কাধ্যে পরিণত হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। 

*. শিষ্য । আমি দস্তরমত আইনানুসারে লেখাইয়া লইৰ, 

তাহাতে কোনরূপ "কথার খেলাপ হইলে বিচারে অবশ্যই 

দণ্ডনীয় হইতে পারেন । 

শুরু । তুমি যেরূপ যুক্তি স্থির করিতেছ, তাহা অগ্রাহ 
করিতে পারি নাঃ কারণ, তুমি বহুদিন ওকালতী করিয়া 

বিশেষ শাইনজ্ঞ হইয়াছ, কিন্ত এ লেখাপড়ার ভিতরে যে কোন 
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রূপ কল কৌশল আছে, তাহা কি তুমি জান না? এক কথান্ন 

সমস্ত মকর্দম! ফাঁসাইয়। দিতে পারিবেন । 

শিষ্য । সেকি প্রভো! আমি অনেক রকম লেখাপড়া 

করিয়!আসিয়াছি, এবং এ সম্বন্ধে অনেক রকম কল কৌশলও 

শিক্ষ! করিয়াছি, এ লেখাপড়ার ভিতর এমন কৌশল কি 
আছে, যে, আমার অবিদিত নাই ? তবে আপনি ধদি তাহাদের 

কোনরূপ গুপ্ত চতুর অবগত হইন্লা থাকেন, তাহা আমাকে 
প্রকাশ করিয়া বলুন্। 

গুরু | তাহাদের কৌশল এই যে, গাছ ও বীজাদি খারাঁপ 

হইলে, তখন বলিয়! বসিবেন “আপনার বাগাঁনের মাটী ও জল 

বায়ু ভাল নহে, সেই জন্য ফল অন্য রকম হুইয়াছে* তখন তুমি 
কি উত্তর দিবে বাপু? 

শিষ্য । তাই ত প্রভো, জী কথার উত্তর দেওয়া বড় সহজ 

ব্যাপার নহে । যাহ। হউক, যদি এরূপ জল, বাধু ও মাটী দোষিত 

হয়, তাহাতে কি সত্য সত্যই ফল খারাপ হইয়! থাঁকে ? 

গুরু । জল, বায়ু ওমাটার দোষে কোন কোন জাতি ফল 

কেবল আন্বাদনে যেটুকু তফাৎ, তাহা পরীক্ষিত প্রত ফলে 

বুঝ! স্থুকঠিন। ন্যাধ্য মূল্য লইয়া সঠিক জিনিষ দিলে কখনই 
মন্দ হইতে দেখা যায় না। 

শিষ্য । প্রভো ! গাছ সকল এরূপ খারাপ দিবার কারণ 

কি? | 

গুরু । তাহার কারণ এই যে, বাহাদিগের নিজের কোন রকম 

ফল ফুলের বাগান নাই, ফল কথা, ধাহাদিগের “বীজ-গাছের” 
সম্পূর্ণ অভাব) তাহারাই প্র অভাব সত্বে রীতিমত কলমের চার! 

€ 9) 



৭8 কৃষি-প্রণালী । 

প্রস্তত করিতে পারেন না, সুতরাং ধ্ররূপ নকল চার! সকল 
(বাজার ব!) অন্যান্য স্থান হইতে আনাইয় দিয় গ্রাহকগণের 

নিকট প্রবঞ্চক হইয়! পড়েন। 

শিষ্য । এরূপ ধাহাদিগের নিজেয় পুজিপাট। কিছুই নাই, 
তাহারা কেন বেলেঘাটায় যাউন না? মিছা কতকগুলি 

বাক্য ব্যয় করিয়া! নির্দিষ্ট মুল্যের ভালিক। ( ক্যাটলগ ) ছাপা" 

ইয়া একটা বাগাড়ম্বরের সহিত ঘনঘটা শঙ্খধ্বনি করিবার 
আবশ্বক কি? 

গুরু । তাহাও কি তুমি জাঁন লা? আজ কাল একরকম ঘরে 
ঘরে মুদ্রাঘন্তর স্থাপিত হইয়াছে বলিলেও কথাটা বড় মন্দ হয় না, 

টিটেগড় ওবালির কাগন্ছ প্রচুর পরিমাণেও আমদানী হইতেছে, 
আবার কলিকাতায় নান! প্রকার আজংগাবি কথাও অনেক 

পাওয়। যায়, তাহাতে কোনরূপ ছাপাছুপি করিবার ভাবন। কি 

বাপু? তুমিও অনায়াসে তা” বড়, তা” বড়, নানাপ্রকার নাম 

দিয়! সুন্দর ক্যাটালগ ছাপাইতে পার। 

শিষ্য । আমি প্রর্ূপ অলীক ক্যাটালগ ছাপাইয়। কি করিব ? 
গুরু । কেন, যখন তোমায় কেহ গাছের জন্য পত্র লিখিয়। 

পাঠাইবে, তখন তুমি হাভাড় পাভাড় করিয়া সাত জায়গায় হইতে 
নানাপ্রকাঁর গাছপাপ! আনয়ন পূর্র্বক ছ্িমারে বা রেলেওয়ে 
পাঠাইয়! দিয়া আপাতভঃ তীহার মনস্তষ্টি করিবে, ভবি- 
ষ্যতে ফলাদি মন্দ হইলে, বলিবে যে, জল, বায ও মাটার দোষে 
ফল মন্দ হইয়াছে। 

শিষ্য । কেহ ষি এমন ভাবে পত্র লেখেন যে, "আপনি থে 

আম্রগাছ পাঁঠাইয়াছেন, তাহার ফলের ৭ কিরূপ 1” 
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গুরু | সেই সময় তুমি অল্লানবদনে একটানা উত্তর দিবে 
ধৈ ”ছোট, বড়, মাঝারী ও লম্বা ধরণের খুব মিষ্ট ফল হইবে”। 

শিষ্য। প্র কথাগুলি কি প্রন্কৃত উত্তর হইল প্রভো ? 
গুরু। তুমি স্থানাস্তর হইতে যে সকল আম্রের গাছ আনয়ন 

করিয়া গ্রাহকগণের'নিকট পাঠাইয়া দিবে, ভাহার ফলের তার- 

তষ্য তুমি নিজেই কিছু জাননা, সুতরাং খ্ররূপ সাপ্টা উত্তর 
প্রদান না করিয়া আর কি উত্তর দিবে? 

শিষ্য । তাই ত প্রভো, প্রকৃত অবস্থায় ফলের তারতম্য ন! 

জানিয়া উত্তর দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার বটে? 
গুরু। ই এইবারে ভালরূপ বুধিতে পারিয়াছ ? প্রত 

গাছ ও বীজাদি না দেওয়াতে সাধারণতঃ নর্শরির পক্ষে বড়ই 
ছর্নাম হইয়া! উঠিকাছে, বিশেষতঃ আত্র ফল মধুফল বলিয়া অভি- 
হিত হইয়া! থাকে, এমন প্রিয়ফলের প্রকৃত তারতম্য হইতে যদি 
প্রতারকের দ্বারা বঞ্চিত হইতে হয়, তাহাতে কোন্ ব্যক্তি মধুর 
মতন অজশ্র গালিবর্ষণ ন! করিয়৷ থাকিতে পারেন ? বাস্তবিক 

নিরীহ গ্রীহকগণকে মনোমত বৃক্ষার্দি পাঠাইতে পারিলে 
গালি খাওয়া! দুরে থাক্, ধন্যবাদের পাত্র হইতে পারা যায়। 

শিষ্য । নর্শরির অধ্যক্ষগণ বিশেষ চেষ্টা করিলে গ্রাহকগণের 
আদেশান্্যায়ী আম্রের সঠিক কলম দিতে পারেন না কি? 

গুরু । যীহার। নিজে বাগান করিয়। “বীগাছ” হইতে সচরাঁ- 
চর কলম চারা উৎপন্ন করিয়া থাকেন, তাহার গ্রাহকগণের 

আদেশাহুযারী চারা সকল অবশ্যই সরবরাহ করিতে পারেন, নতুবা 
(ন। থাকা! স্বত্বে) এরূপ অন্ত স্থান হইতে যাহ! হউক কতকগুলি 

চারা আনাইিয়। গ্রাহকগণের চক্ষে ধুলি দিয়া বিক্রয় করেন। 
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শিষ্য । বলেন কি গ্রভে!! আপনার অনুসন্ধিৎসু-বাক্য শুনিয়া 

আমি বিশেষ সতর্ক হইলাম। তবে না হয় আমি নিজে কোন 
নর্শরিতে গিয়া আবশ্তকীয় গাছ সকল দেখিয়া লইয়া! আসিব। 

গুরু । হা, তাহাতে কতকটা সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্ত 

সকল স্থানে কৃতকার্য হইতে পারিবে, তাহা বোধ হয় না। 

শিষ্য । তাহার কারণ কি দেব? 

গুরু | কারণ এই যে, তুমি কোন নর্শরিতে উপস্থিত হইয়া, 

আবশ্যকীয় বৃক্ষাদির কথ। উত্থাপন করিলে, উত্তর পাইবে 

যে ণএক্ষণে উপস্থিত সর্ধ রকম চারা আমাদের এখানে নাই, 

আমাদের বাগানে আছে, আপনি অর্ডার দিয়! কিছু টাক! বায়না 

ও ঠিকান! লিখিয়! দিয়া যাঁউন, সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয় সমস্ত 
গাছ পাঠাইয়া দিব”। 

শিষ্য। ্ররপ কথা উখপান করিলে, আমি বলিব যে, 
"আমার বিশেষ আবশ্বক, চলুন অদ্যই আপনাদের বাগানে গিয়া 
চারা সকল লইয়৷ আসি”। 

গুরু । তুমি শ্রী রূপ কথা বপিবাাত্র, উত্তর পাইবে যে, 
“আপনি আমাদের বাগ।নে গিয়া আবশ্যকীয় চারা সকল লইতে 

পাঁরেন বটে, কিন্ত বাগান এখান হইতে অনেক দূর, বিশেষ চারা 
সকল সাবধান পূর্ব্বক আয়োজন করিতে হইবে, তাড়াতাড়ি 
কাধ্য নয় মহাঁশয়। আপনার কিছুই চিন্তা নাই, যেরূপ অর্ডার 

দিয় যাইবেন, ঠিক সেইরূপ আপনাকে দিব, খারাপ হইলে ব 
মরিয়া গেলে, পুনর্বার তাহ! বদলাইয়! দিব |” এই রূপ দোকান- 
দারীর কথ! শুনিলে আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিবে না» সুতরাং 

তাহাদের কথাক্স মত দিয়া আসিতে হইবে। 
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শিষ্য । যে নর্শরিতে এ রূপ দোকানদারীর কথা শুনিব, 

সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া অন্ত নর্শরিতে যাইব । 
গুরু । ই, তবে যদি ছুই চারি দিন তথায় থাকিয়া, বিশেষ 

অনুসন্ধান পুর্ধ্বক ( যেখানে সমস্ত খাঁটি গাছ পাওয়! যায়) এমন 

কোন নর্শরিতে উপস্থিত হইতে পার, তাহ। হইলে ভাঁল ভাল 

আমের চার অনায়াসে আসিতে পারে। বিশেষ রূপে চেষ্টা 

করিতে হইবে যে, কোন্ নর্শরির অধীনে ভাল বাগান আছে, এবং 
বাগানে কত প্রকার স্থায়ী বীজ-গাছ আছে, এবং প্র সকল গাছে 

প্রকৃতরূপে কলম বাধা আছে কি না, কিন্বা! কলম বাধ! হইয়া- 

ছিল কি না, এইরূপে নিজে যতদূর অবগত হইতে পারা যায় 
তাহা! করিবে । তৎপরে গুপ্তভাবে প্র বাগানের মালীদিগের 
নিকট (কোন্ গাছ কোন্ প্রকারের ) ইত্যাদি অনুসন্ধান লইয়!, 

যে সকল ভাল ভাল চারা পাইবে, (অবিলম্বে) সংগ্রহ করিবে । 

শিষ্য । যে আজ্ঞা; তাহার আর অন্ত কথ! কি আছে। 

এক্ষণে নিবেদন এই যে, আপনি ত অনেক রকম আম্মের বিষয় 

অবগত আছেন, কিন্ত কোন্ আম্রের কি প্রকার আস্বাদন তাহ। 

সমস্ত বলিতে পারেন কি ? 

গুরু | তাহা কি সমস্ত বলা যায় বাপু! মোটের উপর বলি- 

তেছি প্রায় 9৫ শত রকম আমর আছে, তৎ সমস্তের গুণাগুণ ব! 

আদ্বাদন এক ব্যক্তি জানিবে, এ কথ সম্ভব হয় না। তবে আমার 

বাগানে যে সকল রকম আতর আছে তাহারই গুণাগুণের কথা 
ব্যক্ত করিতে পারি, তাহাঁও নিতান্ত কম নয়। 

শিষ্য । তবে আর চিস্তা কি প্রভে। ! সেইগুলি আঁঘাঁর ফর্দে 

চিহিত করিয়। দিন, কোন কোন নর্শরিতে গিয়! পরীক্ষা ফরিব। 
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গুরু | এ সমস্ত আত্রের গুণাগুণ বর্ণন করিয়! তোমার ফর্দে 

চিত্রিত করিতে সময় অনেক লাগিবে, তাহা এক্ষণে সহজে ঘটিয়া 

উঠিবে না। তবে এই একট! কর্ম করিতে পাঁর। যে নর্শ- 

রিতে গিয়া গাছ খরিদ করিবে, তাহাদের সহিত এইরূপ বন্দবস্ত 

করিবে যে, “আমি গাছগুলি লইয়া গিয়া কোন স্থানে পরীক্ষা 
করাইয়া! দেখিব, তাহাতে যদি ভাল হয়, তবে গ্রহণ করিব, নতুবা 

ফেরত করিব, ও খরচার দাদী আপনারা খাকিবেন”। এই রূপ 
কথ! উল্লেখ করিলে, যে সকল গাছ বিশেষ ভাঁল বলিয়া তাহা- 

দিগের জানা! আছে, তাহাই দিতে প্রস্তত হইবেন ? কৃত্রিম গাছ 
দিতে কখনই সাঁহদিক হইবেন না? 

শিষ্য। তাহা হইলে আপনি কি পরীক্ষা করিয়া লইতে 

পারিবেন ? 

গুরু। ই! অবশ্যই পারিব, তাহাতে তোমার চিত্তা নাই । 
শিষ্য। তবে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, কল্যই কলি- 

কাতাঁয় রওনা হইব । 

গুরু । আচ্ছা যাইতে পার। 

একাদশ অধ্যায়। 

নর্শরি হইতে রৃক্ষাদি খরিদ । 

কয়েকদিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে গাছ লইয়া শিষা, 

ফিরিয়া! আসিলেন। শুরুদেব বলিলেন কেমন বাপু, কার্য দফল 

হইয়াছে ত? 
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শিষ্য । আজ্ঞা ই, আপনার আশীর্বাদে এক রকম সফল 

হইয়াছে 
গুরু । আনি বাহ যাহ! বলিয়া ছিলাম, তাহার প্রমাণ 

পাইয়াছ ত? 

শিষ্য । আপনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সমন্তই ঠিক 

হইয়াছে । 

গুরু । তবে কোথায় কি রূপ দেখিনা আাপিলে বল, আমি 

শুনিতে ইচ্ছা করি । 

শিষ্য। আমি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ প্রা 

সকল নর্শরিতেই পদার্পন করিলাম, এবং আপনার কথ! সকলই 
সপ্রমাণ করিয়া, ততপরে একটা সামান্ত নর্শরিতে উপস্থিত হইয় 
দেখিলাম যে, তাহাদের বাগান খানি প্রায় কুড়ি বিঘা হইবে। 

আমর, নিছু, লেবু, কুল, পিয়ারা, পিছ, জামরুল, গোলাপজাম, 

নারিকেল ও ন্ুুপারী ইত্যাদি নানধপ্রকার ফলফুলের কলমের 

গাছ, প্রায় সমস্ত রকমই প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, এবং 

এ সমস্ত গাছেরও মধ্যে মধ্যে কোন কোন গাছে যোহাকে 

বীজগাছ বলে ।) রীতিমত কলম বাঁধাও আছে । আরও দেখি- 

লাম যে সমস্তগাছ প্রকৃত নিয়মানুসাঁরে রোপিত রহিয়াছে, তাহার 

মধ্যে মধ্যে একএকটা চৌকাঁতে এক এক রকম চাঁরা পৃথক্ ভাবে 
রে'পিত রহিয়াছে । এইরূপ তাহাদের কার্য্ের স্মপ্রণালী দেখিয়া 

অতিশয় সন্তষ্ট হইলাঁম। ততপরে কত্রীপক্ষদিগকে বলিলাম, 

“আমার কতকগুলি গাছের প্রয়োজন আছে, আপনার! ন্যাধ্য 

মূল্য লইয়! প্রকৃত গাছ কি দিতে পারিবেন ?* তাহাতে প্রধান 

কত্রীপক্ষ বলিলেন, "অবশ্তই পারি, আঁপনার যত প্রকার গাছের 
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আবশ্তক হয়, উচিত মৃল্য দিয়া বাছাই করিয়া লইতে পারেন |» 
আমি বলিলাম, “আমার অনেক রকম গাছের আবস্তক হইয়াছে, 

বটে, কিন্তু এই সময় যে সকল গাছ রোপণোপযোগী হইবে, 

তাহাই লইতে ইচ্ছা! করি”। তিনি বলিলেন, "এ সময় সমস্ত 

ফলের মধ্যে আম্গাছ ও ফুলের মধ্যে গোলাপগাছ রোপণ 

করা যাইতে পারে, তবে অন্তান্ত ফল ফুলের গাছ যদি অন্ত 

সময় লইতে নিতান্ত অস্থবিধা হয়, তাহ হইলে অল্প পরিমাণে 

২।৪টা করিয়া লউন”। তাহাতে আমি বলিলাম, «এ সমঙ্গ 

অন্ত গাছ রোপণ করিলে কি মরিয়! যাইবে” ? তাহাতে তিনি 
বলিলেন, “তবে আপনাকে সমুদায় খুলিয়৷ বলিতেছি যে, সকল 

গাছই সকল সময় রোপণ করিতে পারা! যায়, কিন্ত সময়মত রোপণ 
করিলে বিনা যত্বে জীবীত থাকে, অসময়ে বিশেষ ত্র করিতে 

হয় । এক্ষণে আপনার ইচ্ছা! 1” এইরূপ দুইজনে অনেক বকম 

কথাবার্ত। করিয়া, আপনার সমস্ত কথার সহিত এঁক্য করিয়! 

দেখিলাম, সমন্তই ঠিক হইল। সুতরাং আর কোন বিষয়ে 
সন্দেহ করিতে পারিলাম না-_মনোমধ্যে প্রকাস্তিক বিশ্বাস 

জন্মিয়া গেল। তৎপরে আমি পাকা! বন্দবস্তের কথ উল্লেখ করায়, 

তাহাতে তিনি শ্বীকৃত হইয়া বলিলেন, “আমার নিজের বাগান 
এবং শ্বচক্ষে দেখিয়া সমস্ত ফল ফুলের বৃক্ষার্দি পরীক্ষা করিয়। 

রাখিয়াছি, এমন কি স্বহস্তেও কতক কতক তৈয়ারী করিয়াছি, 

তাহাতে কোন বস্তই মন্দ হইবার সম্ভাবন। নাই ; অবশ্তই পাঁক। 

বন্দবন্তে লেখাপড়া করিয়। দ্রিতে পারি” । এইরূপ তাহার সাহ্স- 

পূর্ণ কথা শ্রুত হইয়। ফর্দখানি তাহার হস্তে প্রদান করিলাম । তিনি 
বলিলেন, “আপনার ফর্দান্থলারে সমস্তই দিতে পারিব, কিন্ত 
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তন্মধ্যে ৪৫রকম কলম এ ভাঁরার উপরে আছে, নীচে নামান হয় 

নাই, আপনি এই ইকবুক লইয়! প্রত্যেক গাছের নম্বর মিলাইয়| 

ইচ্ছামত সমস্ত গাছ পসন্দমমত বাছিয়া৷ লইতে পারেন” । আমি 

তাহার কথার ভাব সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া-শ্বচক্ষে দেখিয়! 

পপন্মমত গাছ সকল লইয়া আপিয়াছি। আপনি দৃষ্টি করিলে 
ভাল মন্দ অবশ্যই জানিতে পারিবেন । 

গুরু । কোই গাছ-_কোথার ? 

শিষ্য । ষ্টেশনে আছে। 

গুরু । মুটে করিয়। লইয়া! আইস। 
শিষ্য। আমি যেন বিবেচন। করিতেছি যে, গোকুর গাড়ি 

করিয়! লইয়া আঁদিব। 
গুরু । না বাপু, তাহাতে আনিলে সুবিধ। হইবে না, মুটে 

করিয়া আনিলে তাল হয়। 

শিষ্য। কেন প্রভে, গাড়ি করিয়া আনিতে কি কিছু 

হানি আছে? কিন্তু নর্শরির অধ্যক্ষ মহাঁশয় তাই বুঝি বলিয়া- 

ছিলেন যে, মুটে নিতাস্ত না পাইলে গাড়ি করিয়! লইয়া- 
যাইবেন। 

গুরু। আমাদের শ্রী কথা বলিবার কারণ এই যে, গাঁড়ি 
করিয়া গাছ আনিলে গাড়ির নাড়া পাইয়া, গাছ সমস্ত জখম 
হইতে পারে। 

শিষ্য । তবে কি মুটে করিয়া আনা হইবে ? 
গুরু । হাঁ, তাহাই কর। 

তৎপরে শিষ্য ষ্টেশন হইতে মুটে করিয়া সমস্ত গাছ আনা- 

ইয়] বলিলেন, এই প্রভো গাছ আসিয়াছে । গুরুদেব গাছের 
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বাঝ্সগুলি দেখিয়া বলিলেন, গাছগুলি ছায় ও বাঁতাঁপ পায় 

এমন স্থানে রাখিয়া অল্প অল্প জল দ্বারা নান করাইয়া দাও । 

শিষ্য । যে অজ্ঞ।। মালীকে তবে জল আনিতে বলি। 

শুরু । শ্রী যেমালী আসিতেছে। 

শিষ্য। সালী! জল আনিয়! গাছগুলিকে ভাপরূপে মান 
করাইয়া দাঁও। 

মালী। আজ্ঞা! হা, দি-ই। 

গুরু। আর একট। কথা বলিশুন। গাছগুলিকে গান 

করাইয়া যেমন গাছ বাক্সতে আছে, সেইরূপ বাক্স ৪ ২১ দিন 
শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। 

শিষ্য। কেন প্রভো! আর রাখিয়। দিবার আবশ্তক কি ? 

যখন গাছ আন হইয়াছে তখন শীত্রই বসাইতে পারিলে ভাল 

হয়। আপনি ত দৃষ্টিপাত করিলেন, গাছগুলি কি মন্দ হইয়াছে? 
ওরু। গাছগুলি মন্দ নয়__অকুত্রিম বটে। তবে গাছগুলি 

৫1৭ দিন পথিমধ্যে (রেলওয়ে ) নাড়া চাড়া পাইয়াছে, জলের 

বিন্দুমাত্র ও পায় নাই, হঠাৎ বাক্স হইতে নামাইয়। জমীতে রোপণ 
করিলে ২।৪টী মরিয়া যাইতে পারে ।আর ২।১ দিন রাখিয়া রোপণ 

করিলে একটীও মরিবে না। যাহা হউক এক্ষণে মালীকে দিয়া 
বাগানে পাঠাইয়া দাও । 

শিব্য। যে আজ্ঞা, মালী! গাছ সমস্ত ক্রমে ক্রমে বাগানে 

লইয়া যাও। 

মালী। ঘে আজ্ঞা, যাই বাঁবু। 

গুক। দেখ, সাবধান ! সাবধান! আন্তে আস্তে লইয়! 

যাইবে। 
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মালী। আপনার কিছুই চিন্ত। নাই, আমি সাবধানে লইয়! 
ঘাইতেছি। 

দ্বাদশ অধ্যায়। 
আত্মর্ক্ষ রোপণের প্রণালী । 

তৎপরদিন শিষ্য গুরুদেবকে বলিলেন, প্রভে। ! কতকগুলি 

মারমাটী ও খইল আনাইতে হইবে কি? 
গুক। কি জন্্য। 

শিষ্য। এই কল গাছের গোড়ায় দিয়া রোপণ করিলে 

বোধ করি ভাল হয়। 

গুরু । না বাপু, এক্ষণে কোন প্রকার সারের আবশ্তুক 

নাই। কেবল এক একটা গর্ত খুঁড়িয়! রোপণ করিয়। বেলী পরি- 
মাণে অল দিতে হইবে | 

শিষ্য। এক্ষণে গর্ভে সার দিয়! বৃক্ষাদি রোপণ করিলে 

তাহাতে কি কোন দোষ হয়? 

গুরু । প্রথমতঃ গর্তে সার দিয়া বুক্ষাদদি রোপণ করিলে, 

তাহাতে যে ২৩ টী দোষ ঘটে, তাহা ব্যক করিতেছি । প্রথমতঃ, 

গাছের গোড়ায় বেশী পরিমাণে সার ব্যবহার করিলে, সম্মুখ 

বর্ধার সময় সারে জলে একত্রিত হইয়! গাছ সকলের মূলদেশ 
জল সপ্সপে হইয়া! একটা! বিশেষ হা'নিকর হইয়া উঠে। (অর্থাৎ 

গাছের পাত সমস্ত ঝরিয়! গাঁছগুলি এমন নিস্তেজিত হইয়া পড়ে 

যে, মৃত্যুপ্রায় হয় এবং কতক কতক মন্বিয়াও যায় )। দ্বিতীয়তঃ 

প্খমেই গাছের গোড়ায় সার দিয়া রোপণ করিলে, তাহাতে বেশী 
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পরিমাণে নিত্য ছুইবার জল ব্যবহার করিতে হয়। বাস্তবিক এ 
্ূপ দুই বেল! গাছের গোড়ায় জল দেওয়া অনেকে পিয়া উঠে 

না) এবং প্র নিয়মে জল না দিলেও গোড়া সকল শীগ্র শু হইয়! 
অনেক গাছ নষ্ট হয়। সুতরাং পুর্র্ব হইতে এমন সতর্ক হওয়া 

চাই যে, গাছ সকলের গোঁড়ায় জল ব্যবহারের পক্ষে কোনরূপ 
প্রতিবন্ধক না পড়ে। ভৃতীয়তঃ, এই এক দোষ--বৈশাখ 

জ্যৈষ্ঠ মাহাঁয় জলাভাবে গাছগুলি নিতান্ত কষ্ট ভোগ করিলে, 

সমস্ত পাতার (অর্ধাংশ প্রায়ই) রৌদ্রে শু হইয়া যায়। ইত্যাদি 

দৌোঁষ ঘটে বলিয়। প্রথম অবস্থায় গাছের গোড়ায় সার ব্যবহার করা 

নিষেধ হইয়াছে । রোপণের পর বৎসর (অর্থাৎ দ্বিতীয় বৎসর ) 

গাছ সকলের একটু শ্রীবৃদ্ধি হইলে, কার্তিক মাসে এ সকল 

গাছের গোড়ার চতুর্দিক অর্ধহস্ত গভীর গর্ত খুঁড়িয়া, ২৩ স্থানে 

গোময় এবং অন্য কোন রকম তেজি মুত্তিক1 (এই ছুইটী প্রত্যেকে 

অদ্ধাংশ পরিমাণ লইয়া একসঙ্গে মিশ্রিত করতঃ) এ সকল গাছের 

গোড়ায় পরিমাণমত পূর্ণ করিয়! দিয়! জল ব্যবহার করিতে হয়। 

শিষ্য। তবে এক্ষণে এই সকল গাছ কিরূপে রোপণ 

করিলে, ভবিষ্যতে কোন অনিষ্ট হইবে না, তাহ! অনুগ্রহ পৃর্ব্বক 

বলুন, রোপণ কাধ্য আরম্ভ হউক। 
গুরু । এক্ষণে কেবল এক একটী গর্ত করিয়া গাহগুলি 

রোপণ করিতে হইবে। তত্পরে যে গাছের গোড়ায় যত জল 

আবশ্টক হইবে, তাহ] পুনর্ধার ঢালিয়! দেওয়া বিধি । আর এক 
কথা, গাছগুলি রোপণ করিবার সময় অতি সাবধানে মূলের 

থলবাধা পাতাগুলি খুলিয়া! রোপণ করিতে হইবে, যেন ভিতরের 
মাটীর কিয়দংশও ঝরিয় না পড়ে, তাহ! হইলে বিশেষ হানি হয়। 
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শিষ্য । গাছের মূলদেশে মাটার উপরে যে পাঁত। বাঁধা 
আছে, তাহা খুলিয়া ফেলিলে মাঁটী সকল ঝরিয়া যাঁইবার 
সম্ভাবনা । 

গুরু । হা, অসাঁবধানে পাতার বন্ধন খুলিবামাত্র মাটা ঝরিয়! 
পড়িবে তাহার আর বিচিত্র কি? অপাঁবধানতায় সকল কার্য্যেই 
বিশৃঙ্খল ঘটিতে পারে । তবে এ কার্য্যে যেব্যক্তি বিশেষ পারদর্শী, 
তাহা দ্বারা হঠাৎ কোন অনিষ্ট ঘটতে পারে না। ছুগ্ধপোষ্য 
বালক বালিকাকে জননী যেমন ঘত্বপূর্ববক শোয়ায়, বসায়, নাড়ে 

চাড়ে, চার! বৃক্ষাদ্দিকে মালী তদ্রপ যত্তপূর্বক উত্তোলন, রোপণ, 

ও নাড়1 চাঁড়1 করিতে সক্ষম হয়। উত্তোলন রোপণ উভয় কার্ধ্যই 
গুরুতর ইহ অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে। 

শিষ্য । কেন প্রভো ! গাছ রোপণ কর! অপেক্ষ। উত্তোলন 

করা পহজ হইতে পারে, আমি নর্শরিতে দেখিয়া আসিয়াছি, 

তাহার! সহজেই গাছ সকল উত্তোলন করিয়া! দিল। 

গুরু । গাছ দকল রোপণ করা অপেক্ষা উত্তোলন কর! 

বিশেষ গুরুতর ও বুদ্ধির কার্ধ্য কি না, তাহা যদি শুনিতে ইচ্ছা 

কর অবশ্তই বলিতে পারি। 

শিষ্য । যাহা হউক প্রভে, আমি নর্শরিতে চারা উত্তোলন 

কার্য যাহ। দেখিয়া আপিয়াছিলাম, তাহ! আপনার নিকট ব্যকু 

করি শ্রুত হউন। তাহার! যে সকল গাছ উত্তোলন করিল, 

সেই সকল গাছের চতুর্দিকে খোস্ত। দ্বারা সামান্ত একটু একটু 

খুঁড়িয়া অল্প চাড় দেওয়াতেই, গাছ সকল সহজেই উঠিরা 
পড়িল) ইহা যে অতিশয় কঠিন কার্ধ্য তাহা আধার বোধ 
হইল ন1। 

(৮) 



৮৬ কৃষি-প্রণালী | 

গুরু । তবে শুনিবে বাঁপু ? যে সকল মালী চারা গাছ উত্তোঁ- 
লন করিতে সক্ষম হয়, তাহাদিগের বেতন অর্বাপেক্ষা বেশী। 
কারণ, চার! উত্তোলন কাঁধ্য অভিশয় হু'সিয়ারী কাধ্য। অর্থাৎ 

তাহাদের এমন বিবেচন] শক্তি থাঁক1 চাই ষে. এই গাছটী এত 
বড়, এবং এই গাঁছটী (কটিং কলম) এইটা (গুটীং কলম) কি জোড় 
কলম, এইটী (লেয়ারিং কলম ) এবং প্রথম হইতে এক নাড়া, 

কি ছুই নাড়া, কি ভিন নাড়া, কি আ-নাড়া, ইত্যাদি বিশেষ 

রূপে জ্ঞাত হইয়া যে যেমন গাছ তাঁহার মুলক্দেশে তছুপযুত্ব 
মাটী রাখিয়া উত্তোলন করিতে হয়। ইহা কি বড় সহজ কার্ধ্য 

বাপু? গাছ তুলিয়। যে ব্যক্তি বাঁচাইতে পারে, তাহাকেই 
কার্ধ্যক্ষম বলিতে পারা যায় । ৰ 

শিষ্য। আপনি যে উত্তোলন সম্বন্ধে নিগুঢ় অভিসন্ধি 
অবগত আছেন, তক্রপ আমি জ্ঞাত নহি, আমি মোটামুটা 

যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাই উল্লেখ করিয়াছি । গাছ উত্তোলন 

করা ষে অতিশয় গুরুতর কাধ্য, তাহা আমি এক্ষণে বুঝিতে 

পারিলাম। | 

আর এক কথা, যেসকল গাছের গোড়ায় জোড় বাঁধা আছে, 

তাহা রোপণ কালীন মাটার ভিতর প্রবেশ করাইয়৷ দিত্রে 

হইবে-_না, বাহিরে মাটার উপর ভাঁসিয়া থাকিবে ? 
গ্বর।। জোড়গুলি অর্ধাংশ মাটার ভিতর, অগ্ধাংশ বাহিরে 

রাখিয়া রৌপথ করিলে বড় ভাল হয়। কিস্তূনকল গাছের 

পক্ষে এ রূপ নিয়মে রোপণ কর বিধি নহে; কারণ, যে সকল 

গাছের জোড় অর্ধ হস্তের নিমে আছে, সেগুলি প্র নিয়মে রোপণ 

করিলে ত্ভাল হইতে পারে। আর যেওুলির জোড় অর্ধ হস্তের 
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উপরে আছে, সে গুলি এ নিয়মে রোপণ করিলে, গাছগুলি শরীপ্র 

তেজস্কর হয় না এবং তেজস্কর হইতে বিলম্ব হইলে ২।১টা মরিয়া 
ঘাইতেও পারে। 

শিষ্য। আপনি যেরূপ বর গাছ সকল রোপণ 

করিতে বলিলেন, তাহা মালীকে বলিয়া দিতেছি । কিন্তপ্র 

গাছগুলি রোপণ কর! হইলে প্রতিদিন কিরূপ নিয়মে (অর্থাৎ 

কয়বার ) করিয়। জল ব্যবহার করিতে হইবে ? 
গুরু । প্রতিদিন গাছের গোঁড়ায় যেরূপ নিয়মে জল দিতে 

হইবে তাহা বলিতেছি শুন। গাছগুলি রোপণ করিয়! তাহার 

চারিদিকে অর্ধ হস্ত অন্তরে সিকি হশু পরিসর ও উর্ধ, এক একটা 
মাঁটার আইলমত করিয়!, পরক্ষণেই কলসী কিম্বা বোঁমা দ্বার জল 
ঢালিয়া দিতে হইবে ; এমন কি যতক্ষণ পধ্যস্ত গাছের মূলদেশের 
হৃতিক, জল পান করিয়া & আইল সমান জল না দঁড়াইবে, 
ততক্ষণ পর্য্যস্ত জল ঢালিয়। দেওয়া কর্তব্য । তৎপরে সেই দ্বিন্ 

কিহ্বা৷ পরদিন তরী জল যেমন শুক হইয়া মাটা ঝর্ঝরে (অর্থাৎ 
জে হইয়াছে এমত বোধ হইলে, সেই সময় নিড়ান দার প্র 
আইলের মধ্যস্থিত গাছের গোড়ার চতুষ্পার্থের মাটী অতি 

সাবধান পূর্বক খুসিয়! দেওয়া উচিত। আর এক কথ, গাছ সকল 
রোপণ কর! হইলে, এ দিন হইতে আগামী ১৫।১৬ দিন পর্য্যন্ত 
প্রত্যহ অপরাহ্নে বোম! দ্বার! অল্প অল্প জলে গাছ সকলকে স্নান 

করাইয়। দেওয়া বিধি। কিন্তু ত্র সময় বিশেষ সতর্ক হইতে 

হইবে যে, গাছের গোড়ায় যেন বেশী জল না পড়ে। তৎপরে 
৫1৭1৮ দিন গত হইয়! গেলে, পুনর্ধার পূর্বোক্ত নিয়মে এ আইল 

সমান জল দেওয়। আবশ্তক | 
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শিষ্য । আমি মনে করিয়াছিলাম যে, গাছ সকল রোপণ 

করিয়া! প্রতিদিন ছুই তিন বাঁর জল দিতে হইবে। 

গুরু । না, না, তাহা হইলে গাছগুলির পক্ষে বিশেষ হানি 
*ইবে! নিতা দুই বেলা জল ব্যবহার করিলে, কলমের চারার 

নূতন সিকড় বাহির হইতে বিলম্ব হইয়! পড়ে, সুতরাং গাছ 

সকলের পত্র হরিদ্রাবর্ণ হইয়া ক্রমশঃ এক একটী করিয়া 

ঝরিয়া যাঁয়। 

শিষ্য । আপনি যাহা বলিলেন, তাহা! আমি ভাল রূপ 

বুঝিতে পারিলাম না । 

গুরু । আমার কথার তাৎপর্য্য এই যে, গাছের গোড়ার 
মাটী শুষ্ক হইতে না হইতে পুনর্ধার উহাতে জল দিলে, 
অপকার ভিন্ন উপকার হয় না, এমন কি এ গাছের 

গোড়ার মাটী কর্দম প্রায় হইয়া দমশীতল গুণটুকু একেবারে 
দূরীভূত হইয়া যায়। আর একটু শুষ্ক হইলে, তাহাভে জল 
দিলে প্র শমশীতল গুণ টুকু উত্পন্ন হইয়া গাছগুলির পক্ষে 
বিশেষ উপকার করে। অর্থাৎ গাছগুলি শীঘ্রই সতেজিত 

হইয়] শ্রী লাঁত করে। যাহা হউক, এক্ষণে মাঁলীকে আঁর একটা 
কার্য করিতে হইবে বলিয়। দিও । 

শিষ্য । কি কার্ধয, বলুন না। 
গুরু । যে সকল গাছ রোঁপণ করা হইবে, দেই সকল 

গাছের মূলদেশের মাটার আইলের পা্খ হইতে অর্ধ হস্ত অন্তর 
অন্তর পাতলা ভাঁবে চতুর্দিকে এক এক খানি বাখারী পুতিয়! 

ঘেরা করিয়। দিতে বলিবে, তাহা হইলে, প্র দকল গাছের পক্ষে 

হঠাৎ কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারিবে না। 



কৃষি-গ্রণালী। ৮৯ 

শিষ্য । যে আজ্ঞা, অবশ্ঠই বলিয়া দিব। এক্ষণে তবে 
গাছ রোপণ করিবার জন্ত আয়োজন করা হউক । 

গুরু | হা, মালীকে অন্য সমস্ত গর্ভ করিয়া রাখিতে বল, 

কল্য অপরান্কে আমি উপস্থিত থাকিয়! গাছ বসাইব। 

শিষ্য । তাহাই ভাল প্রভে! । কিন্ত এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই 
যে, গাছের চতুষ্পার্থ্বে বাথারী দ্বারা ঘেরা করিয়া দিতে হইবে, 

রৌদ্র নিবারণ জন্য উহার উপরে কোনরূপ আচ্ছাদন করিয়া 
দিলে কি ভাল হয় না? 

গুরু । এক্ষণে উহার উপরে আচ্ছাদন করিয়া দিবার 

আবশ্যক নাই, তবে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে যদি বৃষ্টি না হয়, 
অথচ ৃর্য্যোসভাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি রাখে, সেই সময় গাঁছের অবস্থা! 

বুঝিয়া যে গাছগুলিতে ছায়ার বিশেষ আবশ্যক হইবে, সেই 
গুলির উপরে নারিকেল পত্র বা (যাহার ভিতর দিয়] সামান্য 

পরিমাণে জল, বায়ু, রৌদ্র, শিশির প্রবেশ করিতে পারে ) এমত 
কোনরূপ পত্র কিম্বা হোগল! দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া 

বিধি। নতুবা আম গাছের উপরে আচ্ছাদন কোন সময়েই 
আবশ্যক হয় না। 

পরদিন গুরুদেব বাগানে উপস্থিত হইয়! সুবন্দবস্তাুসাঁরে 
প্রত্যেক গাছ রোপণ করাইয়। বলিলেন, আম গাছ রোপণের 

কার্ধ্য এক রকম ঠিক হইয়া গেল। আর তোমার মাঁলীটী নিতান্ত 
অনভিজ্ঞ নহে, বাগানের কর্ম বেশ জানে, আরও একটী বিষয় 
পরীক্ষা করিয়া বোঁধ হইল যে, যথার্থই সাহেবদিগের বাগানে 
কার্ধ্য করিয়া আসিয়াছে, কিদ্তকোন বাজালী গৃহস্থের বাগানে 

কাজ করে নাই । | 



৯০ কৃষি-প্রণালী | 

শিষ্য। প্রভে1! মাঁলী যে সাহেব বাগাঁনে কার্য করিয়! 
আসিয়াছে, আপনি তাহ! কিরূপে জানিতে পারিলেন ? 

গুরু । কার্য্ের নিপুণতা। দেখিয়া জানিতে পাঁরিলাম । 

মালী ও কৃষক পসন্দ করিতে হইলে, বিশেষ কোন পরীক্ষার 
আবশ্যক করে না, কার্য্য দেখিলে বুঝিতে পারা যাঁয়। যাহা 

হউক, অপর অপর গাছের কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছ ? 

শিব্য। অপরাপর গাছের এই ব্ধূপ বন্দবস্ত করিয়া! আপিয়াছি 
যে, আবশ্তকীয় গাছ সকলের একখানি ফর্দ এবং কিছু খরচার 
টাক পাঠাইয়। দিলে, তাহার! সমস্ত গাছ রেলওয়ে পাঠাইয়। 

রসিদখানি ভ্যালুপেএবেলে পাঠাইয়। দিবেন । আরও কথা আছে 
যে, পূর্ধ্ব চালানৈর গাছের মধ্যে যদি ২১টা মার যায়, তাহা 
হইলে এঁ মরা গাছের ফর্দ, পুনর্ধার নূতন অর্ডারের সহিত 
পাঠাইয়া দিলে, & মরা গাছের পরিবর্তে গা কয়টী বিন। মূল্যে 
নৃতন অর্ডারের গাছের সহিত পাঠাইয়! দিবেন। 

গুরু 1 বেশ, বেশ, ঠিক্ বন্দবন্ত হইয়াছে । 
শিষ্য । এক্ষণে আর একটা কথ! নিবেদন করি, আপনি 

অবগত আছেন কি? 

গুরু । কি কথা? যাহ ইচ্ছা হয়, অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে 

পার। 

শিষ্য। এমন কোন বিশেষ কথ। নয় প্রভো । কথাটা এই যে, 
কোন কোন দেশে আত্ত্ের ভিতর পোক। ধরিয়। থাকে, তাহার 

কোন প্রকার (প্রতিকার) ওষধ অবগত আছেন কি? 

গুরু । ওষধ সন্বন্ধীয় কথা এক্ষণে শ্রুত হইবার আবশ্যক 
নাই, ফলোৎপন্ন সময় সমস্ত ধলিয়া দিব।' তবে একটা কথ 
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এক্ষণ হইতেই বলিয়া রাখি এই যে, আত্ম গাছে ফলোৎপন্ন 
হইবার সামান্য পূর্বে এ গাছের নীচে হরিদ্রা গাছ রোপণ 
করিয়া দিবে, তাহার পর যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহ 
বলিয়া দিব। 

শিষ্য । আত্মবুক্ষ রোপণপ্রণালী শ্রুত হইয়া অতিশয় গ্রীতি 
লাভ করিলাম। কিন্তু অপর গাছের রোপণপ্রণালী কি আত্র 
গাছের ন্ায় করিতে হইবে ? 

গুরু | হা, এক প্রকার এ নিয়মই বটে, তবে বর্ষার সময় 
রোপণ করিতে হইলে পৃথক্ নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়, তাহা 

এক্ষণে জানিবার আবশ্বক নাই, সেই সময় বলিয়া দিব । 

এইরূপে বাগানে আম্রগাছ বসাইয়। গুরু শিষ্যে ধাটী আঁপি- 
লেন। তৎপর দিন গুরুদেব বলিলেন, বর্তমান সময়ে বাগানে 

যেসকল কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহ তুমি নিজেই 
কতক কতক করিতে সক্ষম হইবে বর্ষ আপিয়। পড়িলে আর: 

তুমি সামলাইতে পারিবে না, সেই সময় আমি উপস্থিত ন! 
থাকিলে অনেক কার্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পাঁরে। ন্তরাং এই 

অবসরে একবার বাটী হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিবে ভাল 
হয়, তাহাতে তুমি কি বল? টি 

শিষ্য । আমি আর কি বলিব প্রভো, আপনি যাহা থর 

করিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্ধ্য । ইচ্ছা করিলে অবশ্যই 

বাটী যাইতে পারেন । এক্ষণে বাগানের কার্ধয অনেক স্থবিধা 
হইয়া আসিয়াছে, আপনার আশীর্বানদ্দে অনেক কাধ্যেই আমি 
শিক্ষা! লাভ করিয়াছি; সামান্ত কার্যোপলক্ষে আপনি উপস্থিত 

মা থাকিলেও বিশেষ কোন হানি হইবে না। 



সক, তবে আমি ফলা রওয়ান। হইব তোমরা 
টিচিরজীবী হইর! সুথগ্রচ্ছদে কালাতিপাত করিতে থাক। 

. শিষ্য ঃ কআপনি বাড়ী যাইত্েছেন, এক্ষণে বাড়ীতে কোন 
ধিপেষ ক্ার্ধয আছে কি? 
 স্গক্ু। এমন কোন বিশেষ ক্ষার্ধয নাই বটে, তবে দেখিয়া 

গাসিয়াছিলাম বাণীর পীড়া তত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য কৃত 
টাই উ সন্বন্ধে মধ্যেও একখানি পত্র পাইয়াছিলাম । আরও 
একটা কথা এই বে, আগামী. বৈঙ্থা্ নার্সের মধ্যে কমি 
কন্যার বিবাহ হইবার পর্থা আছে, যদি ভাল পা উপস্থিক 
'ছহতাহ। হইলে এ শুভকর্মনটী সম্পন্প করিতে হইবে, নতুবা! আর 
ধকোন কার্ধু নাই। 
এ». শিখা। কমাটার বিবাহ যদি উপস্থিত হয়, তাহা! হই, 

“গেই সময় আমাকে একখানি পত্র লিখিবেন, আমার পকষত: . 

আতর কিছু টাক! পাঠাইয়। দিব। আর আপাততঃ এই ৫টাঁ 
কাবা গ্রহণ করুন। 

স্$ু। এক্ষণে যাহ] অর্পণ করিলে, তাহাতে আমায় বিশেষ 
উপৃক্ষার হইল ) আশীর্বাদ করি, ভগবান তোমার সঙ্গ 
? 
'্ষারন। 

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত । 



বিশেধ দ্রব্য । 
০০০১ 

অধুনা অনেকেই কৃষিকার্ধ্যে মনোৌষোণী হইয়া 
দেশী ও বিদেশী বীজ ও চারা আনয়ন করিয়। 
আপন উদ্যানাদিতে রোপণ করিয়া থাকেন, 
বিশেষতঃ আমাদিগের নিকট হইতে এ সকল 
বীজ ও চারা লইবার সময় উহাদিগের রোঁপণ- 
প্রণালী পাঠাইতে আমাদিগকে অনুরোধ করিয়! 
থাকেন, কিস্ত আমি নানাকার্য্ে ব্যাপৃত থাকিয়া, 
গ্রাহক মহোদয়গণের মনোরথ পুর্ণ করিতে পারি 
না, পরজ্ত প্রত্যেক গ্রাহককে এক একখানা 
রোপণপ্রণালী হস্তদ্ধারা লিখিয়া পাঠাইতে হুইলে 
কতদুব্ সময় ও পরিশ্রম অপেক্ষা করে, তাহা! 
সহৃদয় গ্রাহকগণ সহজে (বিবেচন। করিতে পারেন, 
বাস্তবিক এ কার্য সাধন।করা এক ব্যক্তির অসাধ্য 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না তাহাতে অনেক স্থানে 
দীজ ও চার! লইয়াও ত ভর ধখোচিত রোপণা- 

চাঁবে এ সকল নষ্ট হইয়। ধ্ঘক। অতএব আমি 
ঢযিকার্য্ের হসম্পাদনার্থে এবং" গ্রাহক মহোদয়- 
গণের আগ্রহে, পরিশ্রম 'ও অর্থ ব্যয় স্বীকার 
করিয়া, কৃষিকার্য্যে সাধারণের স্ৃবিধার নিমিত্ত, 
গরুশিষ্যের প্রশ্মোত্তরচ্ছলে, “কৃষিপ্রণালী” নামক 
পুস্তক সরল বাঙ্গাল! ভামায় রচন। করিয়! খণ্ডা- 
কারে প্রকাশ কৰরিতেছি। 



এই পুস্তকে জমীর আবাদ, সার ও মা 
নির্ধবাচন, বীজরক্ষণ, দেশী ও বিদেশী বীজ বপন 
চারা রোপণ ও প্রতিপালন, বাগান প্রস্তত করি 
বার স্তুপ্রণালী এবং কিরূপে কলম প্রস্তত করিতে 
হয়, ও কত প্রকার কলম আছে, অর্থাৎ কটা 
(68506) বড়ি (19141115) এাঁফাটিং ((57517)4 

গটী5 (6,0০৮17) লেয়ারিং (181) ) পুরুনিং (771)11)। 

এবং ফল ফুল গাছ ও ফল ইত্যাদির জানুপৃবিঃ 
ইতিবৃত্ত সহ, বিশদরূপে প্রকাশিত হইতেছে । । 

এইক্ষণ সাঁধারণের নিকট সানুনয়ে নিবেদঃ 
এই যে, আমি যে গুরুতর কাষ্যের ভার মস্তবে 
ধারণ করিয়াছি, তাহ1 সাধারণের সাহধ্য ও উৎ 
সাহ ব্যতিরেকে উক্ত ভার বহন আমার পঙ্ছে 
অসাধ্য, অতএব সাধারণের সাহাধ্য প্রা প্াপডিবে 
বঞ্চিত না! হই, এই প্রার্থনা | 

ধাহারা এই পুস্তকের প্রকৃত গ্রাহক হইতে 
ইচ্ছা করিবেন, তাহারা ১২ খণ্ডের অগ্রিম মূল 
২%০/০ আন! পাঠাইয়া! দিবেন, স্বতন্ত্র ডাঁক মাণড? 
লাগিবে না । প্রতি খখের নগদ মূল্য ।০ আন 
ডাঁক মাশুল ১০ আনা, ইতি | 

জ্রীভুবনচন্দ্র কর। 

প্রোপ্রাইটার। 
চিপেষ্ট দম্দম্ নর্শবি। 

দম্দম পোষ্ট, কলিকাতা 












